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Naše obec na 2. místě v Odpadovém Oskaru ve Zlínském kraji

Naše obec zaznamenala úspěch v soutěži
Odpadový Oskar, kterou vyhlašuje
společnost Arnika.

Ve Zlínském kraji jsme se v kategorii obcí
od 1001 do 5000 obyvatel umístili
na krásném 2. místě.

Průměrný Čech nebo Češka ročně vyhodí
asi 195 kg směsného odpadu. Vidčané
však produkují v průměru “pouze”
120,7 kg směsného odpadu
na obyvatele/rok.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili
do nového systému svozu odpadů a také
za to, že tento systém efektivně využíváte.
Tento úspěch je především Váš.

Podrobnější statistiku odpadového
hospodářství naší obce za rok 2021
naleznete

https://vidce.cz/2022/07/26/informace-
k-odpadovemu-hospodarstvi-v-obci-vidce-
za-rok-2021/?fbclid=IwAR2ArsG-
koAmADTjRXgLacTQPpAOFOKUxnB9PrO
mNiyrybq-lgxbP3FDv1o

Děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Vidče
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly volby do Zastupitelstva obce Vidče. Z celkového počtu 1 423 voličů
zapsaných v seznamu voličů a jejich dodatků se k volbám dostavilo 712 voličů. Počet platných odevzdaných
úředních obálek byl 709. Volební účast v těchto volbách dosáhla výše 50,04 %.

Za volební stranu KDU-ČSL byli zvoleni do zastupitelstva členové Šárka Pavlíčková, Petr Kopecký, Jindřich Faksa
a Kateřina Němcová.

Za volbení stranu Naše Vidče byli zvoleni do zastupitelstva členové Pavel Drda, Roman Petružela, Pavel Kuběja,
Oldřich Bury, Jiří Vaculín, Karel Malík, Milena Dudová, Lumír Ondřej, Šárka Nerádová, Pavlína Parks a Renáta
Fabiánová.
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Záříme v září...

Výpis z usnesení č. 32/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2022
329/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje:
a) dle § 46 odst. 3 stavebního zákona, že návrhy
pořadové č. 1., 2. a 3., budou v souladu se stanoviskem
pořizovatele prověřeny a řešeny v návrhu Změny č. 2
Územního plánu Vidče;
b) pořízení Změny č. 2 Územního plánu Vidče.
330/2022 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 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky:
a) obecně závazná vyhláška č. 1/2010 obce Vidče
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
s účinnosti ode dne 22. 7. 2010,
b) obecně závazná vyhláška č. 2/2012 požární řád obce
s účinnosti ode dne 1. 1. 2013.
331/2022 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. 1/2022 o nočním klidu
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
332/2022 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. 2/2022 o místním poplatku
ze vstupného dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

333/2022 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. 3/2022 o regulaci hlučných
činností dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
334/2022 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. 4/2022, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Vidče dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
335/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
žádosti k provedení komplexních pozemkových úprav
pro k. ú. Vidče na Státní pozemkový úřad, pobočka
Vsetín a pověřuje starostu obce jednáním v předmětné
věci komplexních pozemkových úprav.
336/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
přistoupení obce Vidče do Sdružení místních samospráv
ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to
ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

483/2022 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na spolupráci s Magazínem Patriot.
484/2022 Rada obce schvaluje Dohodu o ukončení
smlouvy o dílo s firmou ASHPA oběhová hospodářství
s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno-střed.
485/2022 Rada obce Vidče rozhodla, že zhotovitelem
zakázky „Projektová dokumentace pro stavební povolení
sběrného dvoru Vidče“ bude firma TOLZA, spol. s r.o.,
Kaštanová 539/64 620 00 Brno.
486/2022 Rada obce Vidče rozhodla, že zhotovitelem
zakázky „Revize mostů v obci“ bude pan Ing. Zdeněk
Bahner, Vidče 519, 756 53 Vidče.

486/2022 Rada obce Vidče schvaluje ceník svozu
odpadu platný od 1. 7. 2022.
487/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o mimořádnou odměnu ředitelky Mateřské školy Vidče.
489/2022 Rada obce Vidče schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2022.
490/2022 Rada obce Vidče schvaluje záměr
na pronájem části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú.
a ve vlastnictví obce Vidče.
491/2022 Rada obce schvaluje Smlouvu s firmou
TRAK-POL s.c. ADAM GALKA 34-236 Sidzina, Polsko.

Výpis z usnesení č. 59/2022 ze zasedání rady obce dne 21. 9. 2022
494/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8021424/002
o umístění stavby 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. 2840 ve vlastnictví a v k. ú. obce Vidče.
495/2022 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky
„Protipovodňová opatření Vidče“ bude firma
EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01
Valašské Meziříčí.
496/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo
na zakázku „Protipovodňová opatření Vidče“ s firmou

EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01
Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce Smlouvu
o dílo podepsat.
497/2022 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky
„Dokumentace pro provádění stavby a soupis prací
a dodávek“ pro stavbu „Revitalizace návsi a přesun
dřevěné zvoničky - Vidče“ bude firma M2AU s.r.o.,
Údolní 222/5, Brno, 602 00.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 58/2022 ze zasedání rady obce dne 17. 8. 2022

Čtvrtek 1. září 2022 byl prvním dnem školního roku 2022/2023 pro 186 žáků (+ 2 v individuálním vzdělávání), 14
učitelů, 2 vychovatelky (třetí v zástupu za nemoc) a 9 správních zaměstnanců. 24 nových prvňáčků se pohodově
aklimatizovalo a pod vedením svých strážců z deváté třídy proplulo prvním školním měsícem.

Časy se mění a nám se podařilo dostat do našeho týmu nové posily – Mgr. Simonu Kopeckou (třídní učitelku
2. třídy), Mgr. Ondřeje Maňáka (třídního učitele 4. třídy), Dr. Ing. Šárku Kutějovou (pro chemii, anglický jazyk
a rozvoj výtvarné výchovy), Bc. Silvii Hodinovou (vychovatelku školní družiny) a vzhledem k nemoci zastupující
vychovatelku Martinu Holišovou. Také ve školní jídelně máme novou „krev“ – Michaelu Maleňákovou.
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Slavnostní zahájení
školní roku 2022/2023
proběhlo první školní
den. Tradičně nás
doprovázeli starosta
obce Mgr. Pavel Drda
a místostarostka obce
Milena Dudová. Pak už
se vše rozjelo „naplno“.
Už 5. září jsme se
setkali se členy
skupiny Seiferos, která
se věnuje dravým
ptákům. Na prezentaci
jsme pozvali
i předškoláky
z videčské a střítežské
mateřské školy.
V krátkém čase jsme
uskutečnili i několik
exkurzí. Žáci 4. a 5.
třídy se podívali 23. 9.
2022 do Zámku
Kinských ve Valašském
Meziříčí v doprovodu
svých třídních učitelů
Mgr. Ondřeje Maňáka a Mgr. Pavly Smílkové, rozšířili
své znalosti v oblasti vlastivědy a přírodovědy. Prvňáčci
si v doprovodu svých „strážných andělů“ z devítky
prohlédli 29. 9. 2022 ZOO v Ostravě (připravila
Mgr. Vladislava Slámová a Mgr. Šárka Pavlíčková).
Deváťáci si zaslouží pochvalu, protože svou funkci
zvládli a o své svěřence se dokonale postarali. Osmáci
a deváťáci vyrazili 30. 9. 2022 do Jeseníků. Jejich cílem
byla přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně včetně
prohlídky kaverny elektrárny a horní i dolní nádrže.
Poté dokázali, že i turistika je na ně krátká - vyšlápli
na Praděd. Exkurzi zorganizovali třídní učitelé
Mgr. Marek Janovský a Mgr. Šárka Pavlíčková.

Od 1. října 2022 je k dispozici pro naše žáky školní
asistentka Sylvie Smětáková – tato pozice byla zřízena
v rámci OP JAK. Projekt byl podán v září 2022
a k dispozici budeme mít na činnosti školy

859 675,- Kč. Tato částka bude využita kromě činnosti
školní asistentky na další vzdělávání pedagogických
pracovníků naší školy, inovativní vzdělávání žáků
a komunitní aktivity školy.

Účastníme se také projektu Erasmus +, kdy se 3 učitelé
zúčastní vzdělávacích akcí v zahraničí s cílem podpory
výuky cizích jazyků. Jedná se o krátkodobý projekt,
jehož začátek byl 1. května 2022. Projekt bude ukončen
30. září 2023. Maximální výše získaného grantu je
7 134 EUR.

Přeju všem žákům, jejich rodičům a našim
zaměstnancům co možná nejpohodovější školní rok
2022/2023.

Mgr. Eva Mandulová, ředitelka školy
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Září je měsíc začátků
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Adaptace dítěte na docházku do MŠ proběhne často
bez větších potíží, ale nemálo dětí se s novou situací
potýká složitěji. To je pak zátěží jak pro rodiče, tak pro
učitelky a samozřejmě pro dítě.

Poprvé odloučeni od rodiny, tráví celý den v přítomnosti
„cizích osob“ a obklopeni velkým počtem hlučících
vrstevníků, to je pro mnohé děti stresující. Děti zvláště
na začátku docházky do MŠ těžko chápou, že jejich
momentální potřeby nemohou být uspokojovány
okamžitě a někdy dokonce vůbec, v každodenním životě
MŠ se dítě i učitelka musejí neustále rozhodovat mezi
osobními zájmy a potřebami skupiny. Pro zvládnutí
adaptace na fungování v MŠ děti potřebují pravidla
a jejich důsledné dodržování. Stále stejné úkony, které
v některých činnostech nabývají dokonce rituální
formu, poskytují dítěti žádoucí strukturu dne
a usnadňují seberegulaci – například ukončit hru
a začít uklízet, přestat si povídat a začít se oblékat,
odpočinout si po obědě.

Rodiče, kteří od začátku dávají dítě do školky na celý
den, musí počítat s tím, že se dítě bude hůře
přizpůsobovat a bude mít více problémů. Celodenní
návštěva školky je pro nováčka namáhavější
než půldenní pobyt. Rodiče, kteří znají všechny zvyky
a zvláštnosti svého dítěte, mohou poskytnout učitelce
cenné rady, jak zacházet s dítětem. Už před vstupem
do školky by se mělo dítě umět obejít kratší dobu
bez matky. Příležitostná odloučení umožní dítěti získat
jistotu, že mu matka neuteče a že se vrátí. Tyto první
zkušenosti se projeví pozitivně jen v případě, že se
rodiče vrátí vždy ve smluvenou dobu.

Dlouhé loučení matky s dítětem je pro oba bolestné
a nikomu nepomáhá, právě naopak. Dlouhé loučení dítě
znejišťuje, protože zvláštní chování matky podněcuje
a potvrzuje jeho strachy. Domluvte se tedy se svým
dítětem, v kolik hodin ho přesně vyzvednete a ukažte
mu, že se těšíte na opětovné setkání s ním. Rozlučte se
krátce a „bezbolestně“.

V malé třídě Berušek naší MŠ je letos zapsaných
28 dětí, v září nastoupilo 27 dětí. Do konce
kalendářního roku dovrší čtyři děti věk tří let,
jedno dítě bude mít tři roky až na jaře.

Září je za námi a nové děti mají nejtěžší
začátečnické dny za sebou. Pláč postupně utichá
a děti se přidávají do společných her, kde mohou
prožívat s kamarády radostné chvíle.
Na nástěnce se také objevila první výtvarná
dílka. Popřejme si vzájemně hodně trpělivosti
a tolerance.

Text byl použit z odborného pedagogického
časopisu Informatorium a knížky Každý začátek
je těžký.

Jitka Kadlubiecová, Jana Martínková
učitelky MŠ

Jak je zvykem, v měsíci září je hlavním cílem se
seznámit s prostředím MŠ, udělat si kamarády, naučit
se něco málo o zvířátkách na statku a houbách. Děti
nastoupily s velkým úsměvem a velkým nadšením,
co všechno je čeká a na co se mohou těšit,
že ve školce zažijí. A v tomto duchu se nesl
i celý první měsíc.

Počasí nám připravilo perfektní podmínky
pro růst hub, a tak jsme neváhali
a s připravenými košíčky vyrazili do lesa
zužitkovat vše, co jsme se o nich ve školce
naučili. Přesto, že se po Vidči říkalo, že rostou
na každém kroku, my jich zas tak moc
nepotkali. Podstatné ale bylo, že jsme si to užili
– děti pilně chodily a nahlídaly za každý strom
či pařez, jestli se tam neschovávají a každý
nález jsme si pečlivě prohlédli – ať už jedlý nebo
nejedlý. Výpravu jsme zakončili tvořením
domečků z přírodnin, které byly okolo nás.

V půlce měsíce proběhly úvodní třídní schůzky
a také setkání s rodiči a dětmi, kteří se chtěli
stát součástí našeho ekotýmu. V tomto roce se
chystáme již po 4. obhajovat titul Ekoškoly!

Téma, na které se tentokrát zaměříme, bude VODA.
V letošním ekotýmu máme 29 rodičů a dětí. Ihned
po první schůzce oplývali návrhy, co vše můžeme
s vodou provádět. Mezi nejzajímavější patří třeba

Září u Sluníček
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návštěva čističky, beseda s hydrologem, sledování toku
našeho potoka Maretky, hledání raků, měření vody atd.
Děti se na společné aktivity moc těší. V plánu byla také
podzimní brigáda na naší krásné ekozahradě, ale ta se
neuskutečnila z důvodu nepříznivého počasí.

Další týden jsme se věnovali povídání o domácích
zvířatech. Všímali jsme si, kde je můžeme vidět, kdo je
má na dvorku, na procházce na Zuberák jsme se snažili
spočítat, kolik kraviček vidíme na kopcích a taky jsme
se procházeli kolem kravína. Přestože většina zvířat je
ještě na pastvinách, i tak bylo mnoho k vidění – balíky
sena, stroje a taky už budeme vědět, kam se na ně
v pozdějších měsících můžeme jít podívat. Věříme, že je
třeba vést 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.

Poslední den v měsíci byl ve znamení loučení s paní
učitelkou Pavlínkou. Celý kolektiv MŠ i děti z obou
oddělení jí na rozloučenou zazpívaly, zatancovaly,
předaly dárek na památku a popřály jí hodně štěstí.
V říjnu nás čeká drakiáda pořádaná obcí Vidče,
podzimní povídání s knížkou v knihovně, vyrábění
všemožných podzimníčků a pochod broučků a světýlek
spojený s halloweenovou stezkou odvahy v areálu MŠ
Vidče. Rozhodně je na co se těšit!

Alena Chumchalová

Drakiáda
Počasíčko jako vymalované popřálo obci Vidče, aby
uskutečnila v pátek 7. října pro děti a rodinky famózní
DRAKIÁDU. Vítr pofukoval v prosluněném odpoledni
a dráčci se opravdu pohupovali v povětří nad travnatým
hřištěm na Sahaře. A to je super zážitek pro malé
i velké, když Tvůj drak opravdu letí!!!

Pro děti byl připraven program, kromě malování
na obličej také odpoledne plné soutěží o pěkné ceny.
Mezi klasické soutěže jako tanec s balónkem,
židličková, běh s pinpongovým míčkem na lžičče, byla
tentokrát přimotána i soutěž pro dospěláka o pivo
zdarma. Dospěláci měli hádat hudební hádanky a dle
úryvku poznat, jaká je to písnička. Soutěžící
s nadšením poznávali pecky 70. let od interpretů jako je

například Michal David, Pavel Horňák, Hana Zagorová,
Jiří Korn, skupina Team, a jiné znělky ze seriálů
a filmů. V pěkném odpoledni obětavě opět stály v bufetu
naše známé tváře z OÚ a k párku či pivu přidaly milý
usměv. Zdá se, že účastníci se bavili a zvláště
u dospěláků bylo poznat, že byli rádi, že na chvilku
vypadli z uspěchaného denního kolotoče.

Poděkování patří organizátorům:
Veronice Gerlové, Svatavě Minarčíkové, Mileně Dudové,
Blance Drdové, Michalu Sejkorovi, Pavlíně Parks, panu
starostovi Pavlovi Drdovi. Dále dobrovolným holčičkám
za pomoc a asistenci: Adélce Ondřejové, Verunce
Mikulenkové, Lilee Parks a Nicolce Novákové.
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V závěru děkujeme nejmenovanému dárci z Vidče, který oceňuje akce pro děti, za finanční dar. Finanční obnos
bude použit na další nadcházející kulturní akci BROUČCI, která se koná 27. 10. 2022. Dárce si přál zůstat
v anonymitě.

Organizátoři srdečně děkují všem za účast a těší se
na další akce.

Pavlína Parks

První říjnové dny jsou již tradičně zasvěceny
knihovnám. Probíhá totiž celostátní akce Týden
knihoven, kterou každoročně vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků, a do které
se zapojuje i videčská knihovna.

Jako každý rok v tomto týdnu jsme vyhlásili další
ročník literární soutěže pro žáky základní školy
"O poklad strýca Juráša". Letošní ročník soutěže se
ponese v duchu Dobrých zpráv, kterých vlastně není
nikdy dost. Oblastní kolo soutěže pro děti základních
škol na Rožnovsku probíhá od 3.října a končí
2. prosince 2022. 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.

Ve středu 5. října a v pátek 7. října zavítaly do knihovny
děti z mateřské školky na takové malé Podzimní
povídaní s knihou. Povídali jsme si, četli pohádky
a trochu i zazpívali. A také jsme se společně snažili
rozveselit smutný strom z papíru tím, že jej děti oblepily
barevnými listy. Moc se jim to povedlo a barevný strom
nám bude knihovnu zdobit až do zimy. Na závěr našeho
setkání čekal na děti ještě jeden důležitý úkol -
postarat se o náš Pohádkovník. Stalo se už tradicí,
že každý rok na jaře děti ozdobí strom u chodníku

vedoucí do knihovny. Motýlci, berušky, pohádkové
postavy, nebo jako letošní ptáčci pak po celé léto zdobí
tento strom. Na podzim pak zase spolu s dětmi stromek
odstrojíme a pohádkovníkovou tabulku uložíme
v knihovně, kde si počká hezky v teple na jaro. Tak to
bylo i letos, děti se o vše dobře postaraly.

Páteční odpoledne patřilo dětem ze školní družiny.
Přišly, prohlédly si nové knihy, něco pěkného si přečetly
a vypůjčily i domů. Nakonec objevily v kouzelné kostce
jako překvapení maňásky, kteří je okouzlili natolik, že si
zkusily s nimi i malé divadélko.

Pro dospělé čtenáře jsme si připravili akci Knihy
naslepo pro podzimní večery. Každý čtenář či
čtenářka, který má rád překvapení, si mohl z košíku
některou ze zabalených knih vypůjčit a až doma zjistit,
co si vlastně vybral. Na středu 12. října jsme připravili
setkání a povídání s Josefem Ulehlou na téma
Geopatogenní zóny kolem nás, ať už doma
nebo v přírodě, a jejich vlivu na člověka, zvířata
i rostliny.

Tak to byl Týden knihoven ve Vidči, ve kterém jsme
ještě mimo jiné vyhlásili čtenářskou amnestii
a odpouštěli pokuty za upomínky nebo roční registrační
poplatky nově zapsaným čtenářům.
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Na závěr mi dovolte malou pozvánku na besedu, kterou připravujeme pro všechny zájemce na listopad 2022.
Bude to vzpomínková akce na Ladislava Nezdařila, básníka a překladatele, rodáka z Tylovic, autora známé
básnické sbírky Horní chlapci, u příležitosti stého výročí jeho narození.

Božena Zajícová
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Pochod kolem Vidče

Obejít Vidče přesně po katastrálních hranicích
by vydalo bezmála na 30 km, proto si přátelé pěší
turistiky tuto štreku rozdělili do čtyřdílného seriálu.
Jeho třetí epizoda se odehrála první říjnový den, kdy se
skupina patnácti turistů vydala do jihozápadního koutu
naší obce.

Trasa měřila přibližně 10 km a vedla na Hrboňku
a Nivy, dále na nejzápadnější bod a posléze na nejvyšší
kótu Vidče 599 m vysokou Dálnici. Trasa následovala
poněkud méně známými místy pod vrchol Trnava (537),
na němž se nachází videčská nejjižnější výspa. Místo je
ovšem zarostlé vysokou trávou a náletovými dřevinami,
proto se všichni shodli, že než se prodírat mokrou
ostřicí, bude nám stačit, že víme, kde to je. Jako
náhrada za nezdolání Trnavy posloužil sběr hub.
Termín výletu sedl do času nejvyšší houbařské úrody,

takže si účastníci výšlapu připadali jako
v mykologickém parku. Zbývalo už jen sejít Spinu kolem
skály a vyšlápnout si poslední svah na Saharu. Tam
nás již očekával planoucí oheň na přípravu špekáčků,
otevřený bar a milá obsluha. Celý den doslova visel
ve vzduchu déšť, milosrdně počkal, až zasedneme
pod střechu k občerstvení a pak se s o to větší
intenzitou spustil.

Projít trasu trvalo volným tempem asi 4 hodiny, nutno
říct, že zrovna tato část Vidče je nejvíce hornatá a turisti
museli několikrát překonávat převýšení, takže to zase
až tak nenáročná procházka nebyla. Čest všem, kteří ji
zvládli. Příští rok nás čeká poslední kout katastru
s nejvýchodnějším bodem a pramenem naší Maretky.

Mgr. Lumír Ondřej

20. října 2021 jsem na stránkách tohoto obecního
zpravodaje svižně zhodnotil první etapu prací, které
proběhly na střeše našeho farního kostela: Mědí byla
pokryta členitá plocha nad chrámovým kněžištěm. Nyní
vám s radostí mohu oznámit, že je u konce i ročník
druhý. V následujícím roce bychom toto nákladné dílo
chtěli uzavřít.

Zhotovitelem je stále firma Stavitelství střechy Hranice.
V letošním roce se smluvně ujednaná částka vyšplhala
na 1.482.512,12 Kč včetně daně z přidané hodnoty.
Práce se týkají prostoru nad lodí našeho kostela. Bude
ale také zapotřebí, dokud stojí lešení provést nátěry
stěn, které byly při stavbě znečištěny.

Do dnešního dne jsme proplatili 1.562.083,12 Kč.
Jednalo se nejen o dílčí faktury za stavební práce,
ale také o nákup řeziva vhodného k bednění, o správní
poplatek za změnu stavebního povolení (1.000 Kč)
a odborný dozor, který zajišťuje Ing. Vít Kolmačka
(úhrnem 75.920 Kč).

Při obnovách církevních památek je obvyklé, že jsou
hrazeny z mnoha zdrojů. Ani oprava naší svatyně, která
je památkově chráněna, není výjimkou: Největší částku
nám poukázalo Ministerstvo Kultury České republiky
z Havarijního fondu (500 tisíc Kč), Zlínský kraj nám
přislíbil 300 tisíc Kč. Svou štědrost prokázala i Matice
radhošťská svým darem ve výši 100 tisíc Kč.
Arcibiskupství olomoucké pochopitelně také nestálo
stranou, věnovalo 50 tisíc Kč. K tomu Arcibiskupské
lesy a statky věnovaly, na pokyn Mons. Jana
Graubnera, tehdejšího arcibiskupa olomouckého, ještě
koncem uplynulého kalendářního roku, na pořízení
dřeva 80 tisíc Kč. Tři farnosti z našeho
valašskomeziříčského děkanátu obětovaly výtěžek jedné
své nedělní sbírky, v součtu 24.430 Kč. Vážíme si také
podpory naší Obce, která činila v tomto letošním roce
30 tisíc Kč. Zásadní podíl na zdárném dílu mají drobní
dárci, účelových darů poukázaných bezhotovostně bylo
172 tisíc Kč, v hotovosti 45.250 Kč. Farnost si musí
pochopitelně hradit svůj běžný provoz z pravidelných
sbírek, což představuje zhruba 6.500 Kč týdně.

Oprava střechy farního kostela
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Družstvo dorostu podzim 2022 ve složení – horní řada zleva trenér Daniel Machýček, David Šimša, Filip Mičkal, Filip Svak, Adam
Merta, Antonín Basel, Lukáš Novák, Tomáš Kraus, Štěpán Vajter a trenér Vladislav Basel. Dole zleva Ondřej Pupík, Vojtěch Pavlíček,
Daniel Žitník, Jan Mičkal, Matyáš Machýček, Adam Onderka a Martin Rohleder. Chybí Jakub Němec, Filip Dobeš, Ondřej Špak,
Kryštof Polášek a Šimon Bena.

Žádných jiných významnějších příjmů nemá. Jsem
velice šťastný, že při tak nákladném díle se doposud
naše farnost nemusela zadlužit, což je další důvod
k tomu vyjádřit co nejvřeleji Pán Bůh zaplať všem
dárcům, na prvním místě Ministerstvu kultury České
republiky a Zlínskému kraji. Práce na kostele si
nevyžádaly žádných zranění. V průběhu dvou let nám
dělníci nedopatřením dvakrát poškodili vitráže, jejichž
restaurování bylo uzavřeno roku 2016,
za administrátora farnosti Mgr. Karla Janečky. Šlo
o znázornění evangelisty Jana na epištolní straně
presbytáře a sv. Růženy v severní zdi lodě. Stavební
firma své pochybení uznala a zavázala se proplacením
odborných prací. Děkuji tímto paní Aleně Sušňové
za to, že na uvedené škody včas upozornila. Velký obdiv
zasluhuje pan Josef Kundrát, který celé dílo doprovází
jak technicky, tak administrativně jménem našeho
valašsko-meziříčského děkanátu.

Drazí spoluobčané, cítíme, jak se nám do naší země
vkrádá drahota. I já se obávám, že poslední míle tohoto
vytrvalostního běhu se poněkud prodraží. Proto budu
vděčen za každou peněžní podporu. Zájemci mohou
poukázat svůj dar na účet Římskokatolické farnosti
Vidče zřízený u České spořitelny pod číslem
1765576399/0800. Deo gratias! 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).

Pán Bůh odplať všem stavitelům chrámu životem
věčným.

Mezi nimi šli stavitelé tvého chrámu. Ti jediní ze všech
poznávali se znameními. Jako slib jiných nebes a země
viděli hrůzu a nádheru věcí. V plnosti nesčíslných forem

cítili prvotní napjetí tvého tvůrčího dechu,
jež jako Eliášovo světlo ze všech nejvyšších linií krásy

se jiskří nad krajinami oblaky věků zatíženými
a ranami blesků ochromí zčernalou ruku odvážlivého.

(Otokar Březina, Stavitelé chrámu)

P. Pavel Hödl, SL.L.,
administrátor Římskokatolické farnosti Vidče

Čtyři týmy v mládežnických kategoriích úspěšně působí
v okresních soutěžích v sezóně 2022/2023. Tři týmy
ve sdruženém družstvu s Valašskou Bystřicí, starší
přípravka samostatně. Kategorie dorost hrající ve Vidči
jsou dospívající chlapci ročníku 2004-2007. Od roku
2015 je trenérem týmu Vladislav Basel, kterému nyní
vypomáhá z Valašské Bystřice Daniel Machýček.
Na startu sezóny v kádru 21 hráčů, v přestupním

období tým opustil Hynek Kraus, který odešel do SK
Louky u Zlína. Tři kola před koncem podzimní části
střed tabulky a výborné 5. místo z 11ti celků. Čtyři
výhry a tři prohry, 12 bodů. Tým je tvořen z velké části
hráči Vidče a jen tři jsou z Valašské Bystřice. Jakub
Němec, David Šimša, Filip Mičkal, Antonín Basel
a Lukáš Novák jsou již v dorosteneckém věku členy
širšího kádru „A“ týmu mužů. Rovněž Filip Svak
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Družstvo starších žáků podzim 2022 ve složení – horní řada zleva trenér Radim Kopecký, Štěpán Dvořák, David Vaculín, Václav
Vanduch, Sebastian Pomkla, Daniel Petružela, Tadeáš Mičkal, Jakub Pavlíček, Lukáš Jurka, Šimon Fusek a trenér Radek Mičkal.
Dole zleva Marek Pastor, Štěpán Fusek, Roman Závorka, Matyáš Kopecký, Vojtěch Pastorek a Jaroslav Mitáš. Ležící brankář Tomáš
Kozák.

již okusil za muže Okresní přebor ve Valašské Bystřici.
Výborná parta s poctivým přístupem k tréninkům.
V tomto věku až neskutečný počet hráčů, což je známka
dobré koncepční práce s mládeží jak u nás,
tak i v sousední Valašské Bystřici.

Ne jinak je tomu i v kategorii starších žáků, tentokrát
pod hlavičkou Valašské Bystřice. Ročníky 2008-2009,
trenéři Radim Kopecký a z Vidče Radek Mičkal.
Na začátku podzimu rovněž 21 hráčů v počtu 11 z Vidče
a 10 z Valašské Bystřice. V neúplné tabulce tři kola
před koncem z 8 zápasů 5 výher, 1 remíza a 2 prohry.
Zisk 16 bodů a prozatím skvělé 2. místo. Šestice hráčů
Vojtěch Pavlíček, David Vaculín, Tomáš Kozák, Lukáš

Jurka, Tadeáš Mičkal a Marek Pastor odehrála většinu
utkání a na hřišti patří k tahounům týmu, nicméně
věříme, že i zbylá pětice Benjamín Bajza, Ondřej
Mandula, Vojtěch Špak, Patrik Maléř a Matěj Randýsek
vyléčí zranění a nemoci a i oni se brzy stanou
plnohodnotnými členy týmu nejen v zápasech,
ale i na trénincích. Ročníkově silný a hráčsky vyrovnaný
tým předvádí líbivý kombinační fotbal, na který se dá
dívat. Tak snad chlapci u fotbalu vydrží i v budoucnu.
Pokud ano, bude to jen dobře pro mužský fotbal obou
vesnic. V příštím vydání zpravodaje představíme zbylé
dvě kategorie - mladší žáky a starší přípravku.

Vladislav Basel

Topná sezona je tady
Topnou sezonou se v Česku rozumí období od začátku
října do konce března. V současné ekonomické situaci
budou lidé šetřit. Budou přecházet na topení ve starých
kotlech, které mnoho let nepoužívali a budou topit
vším, co bude hořet. Proto hrozí zvýšené riziko požárů
komínů, které nemají potřebné revize.
Podle statistik hasičů došlo v sezoně 2020/2021
k 1 116 požárům komínů, což je o 166 více než
v předešlem roce. V naší obci byl vloni jeden případ
požáru komína, letos taktéž jeden případ. Zatím.
Prevencí takových událostí je řádná údržba
a následná kontrola komína kominíkem. Pozor
na falešné kominíky. Každý kominík má průkaz a své
číslo osvědčení, které je možno ověřit na stránce:
aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest,
nebo na stránkách společenstva kominíků www.skcr.cz
nebo www.zsmkcr.cz. Po kontrole vám musí kominík
vydat "Zprávu o kontrole spalinové cesty", nestačí jen
ústřižek o zaplacení. Důležitá otázka: Topíte správným
palivem? Do kotlů, krbů a kamen patří jen určené

palivo. Spalováním domácího odpadu, plastů a jiných
vysoce hořlavých látek se zvyšuje riziko vzniku požáru.
Důležité je správně uskladněné topivo. V těsné blízkosti
kotlů, kamen a krbů nesmí být uloženy žádné hořlavé
látky, odlétnuté žhavé částice při topení mohou zapálit
dřevo nebo papír uložený blízko spotřebičů.
Na podzim se setkáváme s pálením listí a klestí.
Při pálení dodržujeme určitá pravidla: Nepálíme
za velkého sucha, silného větru a nenecháváme oheň
bez dozoru. Pálení se ohlašuje na krajské operační
středisko tel. 950 670 222 nebo elektronicky
na www.hzs. Nikdy nevolejte na linku 150 nebo 112.
Plošné vypalování porostů a trávy je zakázáno.
Porušujeme tím zákon o požární ochraně, zákon
o myslivosti a zákon o ochraně přírody.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu
ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a
majetek.

Vladimír Žemla




