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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
šesté vydání videčského zpravodaje je poslem, který
nám oznamuje, že jsme se opět ocitli na sklonku
kalendářního roku. Byl to rok, ve kterém mimo jiné
proběhly komunální volby. Zvolili jsme si nové
a staronové zastupitele obce Vidče. Chtěl bych
poděkovat Vám všem, kteří jste k volbám přišli
a projevili tak svůj zájem o dění v naší obci. Poděkovat
chci také všem bývalým zastupitelům, kteří podpořili
dobré věci a prací a nápady obohatili Vidče. Popřál bych
jim hodně zdraví a úspěchů v dalším životě a věřím,
přestože už nejsou v zastupitelstvu, že nezapomenou
cestu na obecní úřad, aby předali svůj názor a radu
pro zlepšení života v naší obci. Tři noví zastupitelé se
přidali k těm, kteří již okusili atmosféru jednání
zastupitelstva a budou se společně podílet
na rozhodování a správě Vidče v následujících čtyřech
letech. Pevně věřím, že stejně jako v předešlých dvou
volebních obdobích budeme všichni úspěšně
spolupracovat a snažit se Vás, spoluobčany, nezklamat
a naši obec rozvíjet k lepšímu a lepšímu obrazu. Věřím,
že tento tým odvede pro naši obec v příštích čtyřech
letech kus dobré práce.
A jaký byl vlastně rok 2022 z pohledu obce? Na první
pohled by se mohlo zdát, že docela fádní, ale není tomu
úplně tak. Je pravdou, že z hlediska významnějších
investičních akcí byla zrealizována pouze jediná
a to rekonstrukce obřadní síně v budově OÚ
(rekonstrukce byla spolufinancována dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj). Nicméně o co méně
se stavělo, o to více aktivity jsme vyvíjeli v ne tolik
viditelné “papírové práci“ – přípravě projektů, které
bychom chtěli realizovat v roce příštím, případně
v letech následujících. Na začátku roku jsme podali
žádost o dotaci ke Státnímu fondu dopravní
infrastruktury na výstavbu 2. etapy chodníků (jedná
se o úsek od domu č.p. 86 manželů Drozdových po ulici
“U Valacha”) – na konci léta jsme byli informováni
o úspěšnosti této žádosti a nyní probíhá výběrové řízení
na zhotovitele zakázky. Samotná výstavba by
měla začít v dubnu příštího roku. Mám za to,
že již nyní se všichni těšíme, až tento úsek
chodníků budeme moci ke konci roku 2023
využívat coby chodci. Podzim nám přinesl
radostné zprávy v podobě zisků dalších dvou
dotací. Tou první je dotace ze strany Operačního
programu Životní prostředí na upgrade
protipovodňového systému (veřejného rozhlasu)
– dojde k modernizaci všech stávajících
bezdrátových hlásičů a doplnění nových hlásičů
v tzv. “hluchých” místech. Druhou získanou
dotací jsou finanční prostředky z Ministerstva
pro místní rozvoj na rekonstrukci kanceláří
a chodeb v 1. a 2. nadzemním podlaží obecního
úřadu. Po dlouhých peripetiích se nám podařilo

získat veškerá potřebná vyjádření a územní souhlasy
k domovním čistírnám odpadních vod pro 17 rodinných
domů v lokalitě Háje. Žádost o dotaci ke Státnímu
fondu Životního prostředí byla podána v průběhu
listopadu. V případě přidělení dotace bychom chtěli
zahájit stavební práce v druhém kvartálu příštího roku.
Na konci téhož měsíce jsme rovněž podali žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na Nadstavbu
dalšího patra budovy základní školy – v podkroví ZŠ by
mělo vzniknout 6 nových učeben, 3 kabinety pro učitele
a sociální zařízení jak pro žáky tak vyučující. Jakmile
budeme znát vyhodnocení žádosti, budete o této
skutečnosti informování prostřednictvím obecního
zpravodaje.
V průběhu roku 2022 jsme také vyřídili stavební
povolení na rekonstrukci plácku u hasičárny a nyní
budeme čekat na vypsání vhodného dotačního titulu,
jenž bychom mohli využít k financování tohoto záměru.
Podařilo se nám také získat územní rozhodnutí
pro stavbu sběrného dvoru, v současnosti se zpracovává
dokumentace pro stavební povolení, tak abychom mohli
v brzké době přistoupit k jeho realizaci. Zkrátka čeká
nás ve Vidči po stavební stránce pestrý rok 2023.
Nezaháleli ani členové kulturní komise a to jak
té minulé, tak té po volbách nově stanovené. Díky jejich
práci jsme se mohli od března setkávat na všech
obvyklých akcích a již nyní se můžeme těšit na
rozmanitý kulturní rok 2023. Touto formou děkuji
všem, kteří se aktivně zapojujete do kulturního dění
v obci ať už jako pořadatelé nebo jako pravidelní
návštěvníci. Rovněž děkuji pracovníkům obce
za přípravu technického zázemí na všech akcích.
Na závěr si Vám všem, moji milí Vidčané, dovolím
popřát klidný a hlavně láskou naplněný adventní čas,
pohodové a ničím nerušené Vánoce a do nového roku
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Mgr. Pavel Drda, starosta
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Uzavření obecního úřadu

Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného
dne 19. 10. 2022

2/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje zvolení
jednoho místostarosty.
3/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
4/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněn.
5/2022 Zastupitelstvo obce Vidče volí starostou obce
Mgr. Pavla Drdu.
6/2022Zastupitelstvo obce Vidče volí místostarostou
obce pana Jiřího Vaculína.
7/2022 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady

obce Vidče Mgr. Pavla Kuběju.
8/2022 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady
obce Vidče Ing. Karla Malíka.
9/2022Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady obce
Vidče pana Oldřicha Buryho.
10/2022 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. 7 rozpočtu obce za rok 2022 dle přílohy č. 3
tohoto usnesení.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Jiří Vaculín, místostarosta obce

Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad uzavřen ve dnech 23. 12. a 27. 12. až 30. 12. 2022.
V naléhavých případech volejte starostu obce na tel. č.: 605 340 794.
Z důvodu uzavření obecního úřadu v době od 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022 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.
Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta ČR lze vyřídit ve dnech 28. a 29. 12. na Obecním úřadě
ve Vidči po předchozí telefonické domluvě s matrikářkou obce, tel. č.: 734 125 750. Zároveň oznamujeme občanům,
že volba prezidenta ČR bude v lednu 2023 probíhat v prostorách jídelny ZŠ Vidče.

Děkujeme za pochopení.

Svoz odpadu v době vánočních svátků
Upozorňujeme tímto, že svoz papíru proběhne beze změny tedy v pátek 23. 12. 2022 a svoz směsného komunálního
odpadu proběhne také beze změny v pátek 30. 12. 2022.

Další informace
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2023 činí od 1. ledna
59,18 Kč/m3 včetně DPH.
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou cenu stočného pro rok 2023 stanovil ve výši 35 Kč/m3 včetně
DPH, paušál činí 1210 Kč včetně DPH na osobu za rok.

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

Splatnost poplatku: jednorázová nejpozději do 31. 3. 2023
Hotovostní platba: Obecní úřad Vidče
Bezhotovostní platba: 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.
Případně platební kartou na obecním úřadě.

Poplatek ze psů
Sazba poplatku: 200,- Kč za prvního psa

250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Splatnost poplatku: jednorázová nejpozději do 31. 3. 2023
Hotovostní platba: Obecní úřad Vidče
Bezhotovostní platba: 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.
Případně platební kartou na obecním úřadě.
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Konec roku 2022 se blíží ...
Adventní čas nastal i v naší škole… Ještě
před začátkem adventu i v jeho průběhu jsme
stihli několik exkurzí, přednášek a besed –
přírodovědně-historickou exkurzi v Modré
(pro čtvrťáky a sedmáky), pár zajímavostí
o Senegalu (pro sedmáky) a Zámek Lešná byl
cílem pro naše prvňáčky a páťáky. Do divadla
se vydaly děti z 1., 2., 5. a 6. třídy – malí si
užili Pohádky na Vánoce, ti větší pak
divadelní představení Broučci. Návštěvy
místní knihovny se staly pravidelnou součástí
hodin českého jazyka i činnosti naší školní
družiny – na krásnou knihovnu jsme si už
zvykli a poděkovat musíme za spolupráci
a vstřícnost především paní Boženě Zajícové
a paní Renatě Vinklerové. Čas Dušiček
a Halloweenu si připomněli prvňáčci
a druháčci, pro které připravili program
deváťáci, samostatně pak páťáci (přípravu
měly na starosti třídní učitelky Mgr.
Vladislava Slámová, Mgr. Simona Kopecká,
Mgr. Šárka Pavlíčková a Mgr. Pavla Smílková).

Výpis z usnesení č. 1/2022 ze zasedání rady obce dne 26. 10. 2022
3/2022 Rada obce Vidče schvaluje Jednací řád rady
obce na nadcházející volební období.
4/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby – umístění zařízení distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku
p.č. st. 521 ve vlastnictví obce Vidče.
5/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby – umístění zařízení distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku
p.č. 2009/2 ve vlastnictví obce Vidče.
6/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zrušení
a o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě vodovodu v pozemku p.č. 2775/4 ve vlastnictví
obce Vidče.
7/2022 Rada obce schvaluje žádost o odměnu ředitelky
Základní školy Vidče.
8/2022Rada obce Vidče schvaluje účelový dar
pro Základní školu Vidče od fa Stavos Vidče s.r.o.
9/2022Rada obce Vidče schvaluje záměr pronájmu
obvodových stěn komínového tělesa budovy č.p. 460
na pozemku p.č. st. 656 za účelem umístění anténního

ocelového příhradového nosiče a kabelové trasy a část
střechy této nemovitosti a obvodové stěny komínového
tělesa pro umístění technologických kabinetů a jejich
příslušenství.
10/2022 Rada obce Vidče schvaluje nájemní smlouvu,
na základě které si paní J.K. pronajímá část pozemku
(70m2) p.č. 2019/2 v majetku obce Vidče.
11/2022 Rada obce Vidče schvaluje dodatek č. 1
k nájemní smlouvě o výpůjčce, na základě které obec
Vidče přenechává ZuŠ Afréda Radoka Valašské Meziříčí
do užívání 3 místnosti v budově Základní školy Vidče.
12/2022 Rada obce Vidče schvaluje realizaci zakázky
„Opravy místních komunikací v obci Vidče“ a souhlasí
s výběrem zhotovitele zakázky firmy Kámenbau s.r.o.,
IČ: 28659261, se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče
a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu o dílo.
13/2022 Rada obce Vidče schvaluje příkazní smlouvu,
na základě které fa VIOLETTE, s. r. o., IČ: 29242126
provede administraci zadávacího řízení pod názvem
„Výstavba chodníku v obci Vidče.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Jiří Vaculín, místostarosta obce

Výpis z usnesení č. 2/2022 ze zasedání rady obce dne 23. 11. 2022
16/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost o dotaci
na provoz Dětské skupiny Střítež nad Bečvou.
17/2022 Rada obce Vidče schvaluje povolení rychlostní
zkoušky motoristického podniku Valašská rally ValMez
2023 v termínu 2. 4. 2023.
18/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost o finanční
dar na provoz záchranné stanice pro volně žijící
živočichy Záchranná stanice a Dům přírody v Poodří
se sídlem v Bartošovicích čp. 146.
19/2022 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet Mateřské
školy Vidče na rok 2023 a střednědobý výhled ve výši
Mateřské školy Vidče na roky 2024 a 2025.
20/2022 Rada obce Vidče schvaluje odpisový plán
Mateřské školy Vidče na rok 2023.

21/2022 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet Základní
školy Vidče na rok 2023 a střednědobý výhled Základní
školy Vidče na roky 2024 a 2025.
22/2022 Rada obce Vidče schvaluje odpisový plán
Základní školy Vidče na rok 2023.
23/2022 Rada obce Vidče schvaluje Strategický rámec
priorit Základní školy Vidče.
24/2022 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zřizuje kulturní komisi a volí její předsedkyni a členy.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Jiří Vaculín, místostarosta obce
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Nevyhýbáme se ani sportovním a vědomostním
soutěžím. V současné době probíhají školní kola
různých olympiád, čekáme, kdo uspěje… Za sebou
máme Pythagoriádu, kde do okresního kola postoupili:
Michaela Urbanová (8. třída), Viktorie Onderková
a Jaroslav Mandula (9. třída). Okresní kolo se konalo
22. listopadu 2022 a Jarek se stal jeho úspěšným
řešitelem. Tým ve složení Michaela Urbanová, Šárka
Dobešová, Jaroslav Mandula a Jakub Pavlíček se
zúčastnil soutěže Jaloveček s přírodovědnou tématikou,
mezi 15 týmy skončili na 7. místě. Třešničkou na dortu
je ale účast dívčího volejbalového týmu v krajském kole
volejbalu v Bojkovicích. Třetí místo na turnaji
vybojovaly Michaela Urbanová (8. třída) a Nicol Děcká,

Šárka Dobešová, Zuzana Jurčová, Sabina Kovářová,
Aneta Randusová a Kamila Vavrušová (všechny 9.
třída), holky doprovázel Mgr. Marek Janovský.
Sportovní aktivity podporuje i Mgr. Ondřej Maňák, který
jako třídní učitel „rozjel“ sportovní hry pro čtvrťáky.
Nezahálela ani Valašenka. Pod vedením Mgr. Pavly
Smílkové, Michaely Bařinové a Mgr. Martiny Legnavské
vystoupily děti 16. listopadu 2022 pro videčské seniory
a pak 22. listopadu 2022 připravily setkání pro všechny
ze svých rodin.
Pochvalu zaslouží holky 6. a 7. třídy, které se pod
vedení Mgr. Pavly Smílkové a Dr. Ing. Šárky Kutějové
zasloužily o výtvarné oživení chodeb naší školy.
„Jedničku“ za vánoční výzdobu dostávají děti oddělení

školní družiny vedené Martinou Holišovou.
I v tomto roce jsme dostali dárek – vážíme si
sponzorského daru pana Aleše Mičkala,
jednatele firmy STAVOS VIDČE s. r. o.
ve výši 50 000,- Kč. Sponzorský dar
využijeme na rekonstrukci vnitřních prostor
školy.
Pro všechny naše činnosti máme podporu –
děkujeme zřizovateli školy, kterou zastupuje
pan starosta Mgr. Pavel Drda, za spolupráci
a vstřícnost.

Děkujeme našim pedagogickým i správním
zaměstnancům za práci v roce, který
pomalu končí, za jejich akčnost, kreativitu
a toleranci.

Přejeme Vám krásné Vánoce a v dalším
roce zdraví, štěstí, vstřícnost, toleranci
a pokoru.

Mgr. Eva Mandulová, ředitelka školy

Listopad ve třídě Sluníček utekl jako voda, neboť jsme
měli neustále co dělat. Po úspěšném uspávání broučků
a dlabání dýní k nám 11. 11. zavítal sv. Martin.
Vyprávěl nám svůj příběh, vyzval nás, abychom taky
udělali nějaký dobrý skutek a nechal nás pohladit
svého krásného bílého koně. Společně s dětmi, rodiči

a všemi, kdo se přišli podívat, jsme vytvořili průvod
a doprovodili ho ke kostelu. Tam jsme mu spolu
s panem starostou zazpívali a poděkovali, že za námi
přijel. Děti si daly sladkou odměnu a zamávaly
na rozloučenou.
Dále jsme začali chodit do sauny, protože otužování je

pro zdraví a imunitu velice
prospěšné. Seznámili jsme se
s pravidly jak se chovat, pozorovali
jsme, jak z těla vypotíme všechny
škodliviny a vyzkoušeli si, jak se
správně ochladit. A byl z toho
perfektní zážitek. Do sauny
plánujeme chodit pravidelně
každou středu. Zároveň
„saunování“ je i jeden bod v plánu
činností, které jsme si stanovali
na úvodní schůzce velkého
Ekotýmu . Téma letošního roku je
VODA a cílem je „uvědomovat si
přítomnost vody, její podoby
a nezbytnost pro všechno živé“.
A tak při saunování můžeme
pozorovat vodu v našem těle -
kapky potu, odpařování z těla,
odpařování při polévání kamenů či
důležitost doplnění tekutin zpátky
do těla, aby nás například nebolela
hlava.
Při plnění plánů činností ještě stojí

Okénko do mateřské školy



Prosincové zprávy z knihovny
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za zmínku, že jsme si dali za cíl sledovat i
náš videčský Havránek - jak se mění jeho
výška hladiny, co za živočichové se kolem
něho pohybují, že v různých ročních období
má různou podobu. Už jsme viděli jak je
zahalený do podzimních barev a taky pěkně
namrzlý při poklesu teplot pod nulu. To nám
umožnilo pozorovat námrazu na trávě i
větvičkách okolo, zkoušet tloušťku ledu,
nosnost, jeho chlad, zvuky které dělá, když
křupne a podobně. S mrazy pokračujeme v
pokusech s vodou jako například vyrábění
ledových baněk.
Prosinec je ve znamení chystání písniček a
básniček pro čerty a zpytování svědomí. Ve
třídě se nám objevilo malé peklíčko a
netrpělivě čekáme, jestli za námi Mikuláš,
čert a anděl dorazí. Pro maminky a tatínky
chystáme vánoční besídku, přemýšlíme, o co
si napsat Ježíškovi a odpočítáváme dny z
adventního kalendáře, než přijde ten dlouho
očekávaný den.

Máme tady prosinec a advent, který nám připomíná, že brzy budou Vánoce. Je to doba těšení, ale i doba velkého
shonu při shánění dárků, předvánočním úklidu, pečení vánočního cukroví. A co tak na chvíli se zastavit, usednout
do křesla s hrnkem čaje, myslet na něco příjemného, začíst se do pěkné knížky, nebo jen zavřít oči a číst ušima.
Když říkám číst ušima, myslím tím poslech hudby a audioknih. Třeba některou z těch, které do knihovny
doputovaly v listopadu coby výměnný soubor. Zájemci si mohou vybírat z pohádek, povídek i detektivek. Stačí jen
přijít do knihovny a některou si z nich vybrat. Čekají tu jen na vás.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátku a vykročení pravou nohou do nového roku 2023.
Alena Chumchalová
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Knihovna není jen místo, kde se půjčují knihy, ale také
místo setkávání, besedování a učení. V pátek 11. 11.
2022 na svátek sv. Martina přišli do knihovny třeťáci
z videčské základní školy na povídání o bájných
bytostech a pověstech zpod Radhošťě a blízkého
okolí.
V úterý 28. listopadu proběhly v knihovně další dvě
besedy pro děti.
ZAČÍNÁME SE ČTENÍM aneb VĚDÍ DRACI
O LEGRACI? To bylo téma besedy pro druháky, která
na příkladu neohrožené princezny Táni a smutného
draka kladla důraz na hlasité čtení a porozumění textu
pomocí rozmanitých otázek, úkolů, předvídání dalšího
děje, atd. Pro šestou třídu byla připravena vzdělávací
lekce ČTU, PŘEMÝŠLÍM A BAVÍ MĚ TO, která byla
postavena na kritickém čtení beletristického textu
a jeho porozumění. Žáci byli vedeni lektorkou, paní
Renatou Vinklerovu z rožnovské knihovny,
k vyhledávání informací a zajímavých myšlenek, zaujetí
stanoviska k nim a vyjádření svého vlastního názoru.
Tématem lekce byly postavy a příběhy starých řeckých
bájí.

PROVOZ KNIHOVNY O VÁNOCÍCH

Středa 22. prosince od 10:00 - 17:00 hod.
Od čtvrtka 23. 12. 2022 do úterý 3. l. 2023 - ZAVŘENO

Středa 4. ledna 2023 od 10:00 – 17:00 hod.

Na závěr bych vám všem chtěla za sebe
i za knihovnu poděkovat za dosavadní přízeň
a do roku 2023, ať už bude jakýkoliv, vám přeji vše
dobré a to, co byste si přáli sami.

Božena Zajícová



Zpráva o čtyřdenním turistickém zájezdu do Českého ráje
ve dnech 22. až 25. září 2022
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Konečně to letos vyšlo! Sice stále strašil covid,
ale nedočkaví účastníci podzimních turistických zájezdů
to prostě riskli a dva roky odkládaný zájezd do Českého
ráje se stal skutečností. A to ne jen tak nějakou! Byl to
v pořadí už dvacátý zájezd, neboť tyto zájezdy se
pořádají každoročně, vždy třetí týden v září, od roku
2001. Vyjma roků s covidem.
Zájezd byl jako vždy pečlivě naplánován vedoucím
tandemem Jiřík Maceček – Radek Fabián. Také
dopravce Fa Martinec se nezměnil. Omládlo
jen osazenstvo zájezdu, ale jen kapku. Tak už ve čtvrtek
od půl páté ráno se na tradičních zastávkách houfovali
nedočkaví účastníci zájezdu, aby postupně zaplnili celý
autobus. Cesta probíhala v pohodě s patřičným zdravým
občerstvením a povinnými zastávkami.
Prvním cílem zájezdníků byl mohutný gotický hrad
Kost. Ten si prohlédli všichni i s výkladem šikovné
průvodkyně. Po prohlídce hradu se vydali zdatní turisté
na procházku po NS Plakánek s 11 zastaveními.
Pokazilo se však počasí a stihla je docela slušná sprška.
Na chuti zdolat těch pár kilometrů však nikomu
neubrala. Byl to také jediný déšť za celé čtyři dny
v Českém ráji.
Méně zdatní pokračovali autobusem do Vesce, kde
si prohlédli vesnickou památkovou rezervaci, která
se stala už ve 30 případech kulisou pro české filmy
a seriály a byla dříve dokonce i raketovým areálem.
Poté, co se všichni opět shledali, zamířili ke kultovnímu
hradu Českého ráje – Trosky. To je ten nedobytný hrad
mezi dvěma sopouchy čediče, který obyvatelé opustili
pro nepohodlí už po třicetileté válce. Téměř všichni

účastníci se vyšplhali na obě vyhlídky jménem Baba
a Panna.
Po návratu z hradu na parkoviště zažili už uondaní
turisté překvapení, které jim vrátilo síly. Čekal je totiž
občerstvovací stánek s kyprou a svůdnou servírkou
Ingrid, jejím švarným partnerem Helmutem a chytlavé
melodie, které se linuly z reproduktorů. To vše vlilo
do žil turistů nový příliv energie, takže došlo
i na tanečky na veřejném prostranství.
Ale vše má svůj konec, a tak i improvizovaný program
s bohatým občerstvením skončil, protože cíl dne čekal.
Byl jím Parkhotel Skalní město, který poskytl všem
účastníkům zájezdu pohodlné ubytování a velmi
chutnou stravu pro všechny zájezdové dny.
Dalším dnem byl pátek, turisticky nabitý den. Zdatní
turisté šlapali z Mašova na Valdštejn, který si prohlédli,
pokračovali přes Mariánskou vyhlídku na zámek Hrubá
Skála, rovněž s prohlídkou i spočívkou, a pokračovali
NS Podtrosecká údolí až do obce Tachov na parkoviště
pod Troskami, kde se všichni účastníci zase sešli. Podle
mapy to bylo více než 15 km.
I méně zdatní účastníci měli bohatý den, ale zdaleka
ne tolik chození, neboť měli k dispozici autobus. Začali
v obci Dolánky, kde si prohlédli Dlaskův statek, coby
zbytek lidové architektury u velikého kempu na břehu
Jizery. Poté se přesunuli na hrad Hrubý Rohozec
s prohlídkou exteriéru a krásné zahrady s jeskyní.
A to byl už jen skok do Turnova, kde si prošli
historickou část s kulturními památkami, navštívili
bohatě zásobené infocentrum a především Muzeum
Českého ráje. Tam upoutaly nádherné exponáty
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nerostů, ale i výrobků šperkařské školy a především
největší panoramatický obraz Pobití Sasíků pod Hrubou
Skálou podle návrhů Mikoláše Alše o rozměrech 8,5 x
10 m.
Po návštěvě Turnova následovala turistická vycházka na
Valdštejn a zpět od parkoviště v Pelešanech. Po této
namáhavé vycházce se skupina přesunula na Hrubou
Skálu, ale túra na Mariánskou vyhlídku lákala méně
než posezení v zámecké restauraci, takže volba byla
jasná. I přes to si však většina vystoupala na věž zámku
s úžasnou vyhlídkou na celý Český ráj, takže nikdo
o nic nepřišel, ba naopak. Celkově našlapané penzum
této skupiny byly asi 4 až 5 km. Při večeři si pak všichni
sdělovali vzájemné dojmy za celý den.
Sobota přinesla účastníkům zájezdu další nádherné
turistické scenérie Českého ráje. Pro zdatné turisty byla
naplánovaná minimálně 17 km trasa od hradu Kost
až k hradu Valečov. Vyrazili hned po snídani přes
Srbsko a Hynštu do Příkaz a přes Staré Hrady
na Krásnou vyhlídku, kde je čekal zasloužený
odpočinek. Odtud pokračovali Příhrazskými skálami
Studeným průchodem až na zříceninu skalního hradu
Drábské světničky. Od této zříceniny s vyhlídkami pak
přes Klamornu vyhlídku až k hradu Valečov, kde
se zase obě skupiny sešly.
Druhá skupina turistů začala den idylickou procházkou
k bývalému skalnímu mlýnu a rybníku při Vesci
u Sobotky. Pak se přesunula do Sobotky, rodiště Fráni
Šrámka. Tam si turisté prohlédli historické náměstí
i hrázděné domy a poté se přesunuli na Krásnou
vyhlídku. Tato lokalita hodně zaujala nejen nádhernou
vyhlídkou, ale příjemným, rychlým a výborným

občerstvením. Pak už turisté pokračovali po výše
popsané trase na Drábské světničky. Odtud pak
po nekonečných schodech do obce Dneboh
na parkoviště Kavčina, kde čekal autobus.
Po zaslouženém odpočinku se přesunuli turisté
do Mnichova Hradiště. Cílem byl exteriér státního
zámku, zámecké zahrady a park s lapidáriem
barokních soch od Matyáše Brauna, kaple
sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna,
náměstí s radnicí a divadlem a sochou Václava
Budovce z Budova, která dříve stávala před
zámkem. Avšak státní zámek končil s prací v 16
hodin a s ním také kaple. Nepomohly ani prosby
jen s nahlédnutím do kaple, a tak se tato „ochota“
stala jedinou skvrnou celého zájezdu.
Protože bylo krásné a slunné odpoledne, tak si
turisté prošli zahrady, jiní poseděli v cukrárně
či na sluníčku na náměstí. Autobusem se pak
všichni přesunuli na parkoviště pod zříceninou
hradu Valečov. Pro doplnění uvádím, že ani druhá
skupina se neflákaka a těch poctivých 4 až 5 km
ušla. Tentokrát končil pro všechny program v 17
hodin a zájezdovými veliteli byl nařízen odpočinek,
protože na večer připravili zájezdoví herci
představení, a tak bylo třeba, aby všichni byli fit.
A herci nezklamali. Nejen že v úvodu přesně
vyjmenovali všech dvacet zájezdů, ale připravili
z nich i programovou retrospektivu. Účastníci se
tak mohli zase přenést do časů divadelních
a estrádních představení každoročních zájezdů.
Pravda ne všichni, neboť mnozí,
co začínali, už nejsou mezi námi. Program byl
výborně sestaven, divadelní role skvěle rozdané
a zahrané, technika dokonalá, všechno OK, takže
nakonec zaznělo: Proč bychom se báli
na Prachovské skály…., což čekalo všechny
v neděli, poslední den zájezdu.
Než se tak stalo, nezapomněli herci na závěr
sobotního večera odměnit a pochválit nejen
zakladatelku tradice a současné vedoucí,

ale i jediného žijícího účastníka všech dvaceti zájezdů.
Podotýkám, že programem se upřímně bavili i další
přítomní hosté hotelu. A nakonec zazněla zájezdová
hymna Óda na radost. Sice už jen refrén, ale ten je pro
tuhle zájezdovou partu podstatný: „Ať sa děje,
co sa děje, sranda dycky musí byť, kdyby na chleba
nebylo a měli sme holú řiť.“
A bylo tu nedělní ráno – snídaně, nakládání kufrů,
poslední foto před hotelem a pak už jen ….sbohem
a šáteček…. Všichni turisté se vydali na raní procházku
lesem přes Skautskou vyhlídku do Prachovských skal.
Cílem byla turistická chata na parkovišti při hlavním
vstupu do skal. Skály si procházeli individuálně podle
svých schopností a nutno dodat, že někteří je prolezli
opravdu křížem krážem.
Příjemně unaveni pak mnozí využili krásného počasí –
odpočívali nebo poobědvali na zahrádce turistické chaty
a podle programu odvezl pak autobus všechny do města
Jičína. Tam se naprogramoval každý podle svého
zájmu. Někteří si prošli náměstí s historickými
budovami či podloubím nebo uličky se zajímavými
starými domy. Jiní využili slunečného odpoledne
k občerstvení na zahrádkách restaurací nebo cukrárny.
V Jičíně se putování videčských turistů po Českém ráji
uzavřelo. Pak už následovala jen cesta domů se
zastávkou na Mohelnickém kopci hlavně kvůli
tvarůžkům. Kolem 20. hodiny byli už zase všichni
Vidčané doma. Co dodat na závěr? Pouze velké díky
organizátorům, dopravci, účastníkům a přání, aby
i příští rok se podařil stejně úspěšný zájezd jako letos.

Marcela Švajdová
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Během podzimu uspořádala obec Vidče pro své občany
hned tři společenské akce.
Všechny tři akce byly mimořádně vydařené, neboť bylo
objednané počasí, skvělý program a účast na akcích
překonala čísla z loňských let. Velkou zásluhu
na plynulosti organizací měl sehraný organizační tým
dobrovolníků, kteří opakovaně po mnoho let věnují svůj
čas a energii do organizace těchto akcí pro občany Vidče
všech věkových kategorií.
První akcí, a to především pro děti, byl tradiční
POCHOD BROUČKŮ ve spolupráci s mateřskou školou
a knihovnou Vidče. Průvod vyšel tradičně od Fabiánů
a první zastávku si udělal u Pastorků, kde vyletěly
do vzduchu první světlušky. Druhá zastávka byla
na plácku u hasičské zbrojnice, kde se hromadně
vypouštěly světýlka - lampiony štěstí. Děti si mohly
do lampiónku našeptat přání a společně s rodiči
ho vypustit. Lampiony plující oblohou za doprovodu
krásné písně opravdu vytvořily úžasnou podívanou.
Letos byl nově program obohacen o HALOWEENSKOU
STEZKU ODVAHY na zahradě mateřské školy Vidče.
Účast byla nad očekávání pořadatelů, což mělo
za následek, že pochyběl svařák i párky v rohlíku.
Svou odvahu si dokazovali malí i velcí, se psy
i s kočárky, rodiče i babičky, zkrátka celá vesnice
a dokonce i přespolní.
Druhá akce byla připravena pro naše starší a

nejváženější občany Vidče a to naše seniory. Akce nesla
název SETKÁNÍ SENIORŮ U CIMBÁLU. Opět nás
návštěvníci zaskočili svou účastí, v sále sedělo více
seniorů než jsme měli v pekáči kuřat. Naštěstí náš
úžasný pohotový místní řezník nemeškal a během
hodiny dopekl požadované množství jídla tak, aby bylo
pro všechny dostatek.
K zábavě a poslechu zahrála seniorům cimbálová
muzika Aldamáš. Flexibilně hráli písničky na přání
všeho druhu. Ohlasy účastníků byly moc pěkné,
hudební vystoupení našich nejmenších zpěváčků
z Valašenky bylo roztomilé. Ke zpěvu a jídlu se nalévalo
dobré víno a nechyběly samozřejmě i valašské frgále.
Součástí večera bylo představení našich nových pánů
radních a rozhovor s nimi. Senioři vyjádřili svůj vděk
za to, že se mohli po dlouhé době opět sejít, vidět se
a povyprávět si.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU byla poslední
akce tohoto kalendářního roku. Toto je událost
pro všechny věkové kategorie, mladé i starší, malé
i velké a opravdu každý si přišel na své. Jarmarkové

stánky, koledy a vůně svařáku probudily
v návštěvnících opravdovou vánoční atmosféru. Večer
byl zahájen saxofonovým vystoupením Patrika Maléře
s jeho učitelem Radimem Novákem písní Hallelujah.
Poté vytvořila kouzelnou atmosféru večera
pop gospelová kapela GOOD WORK, která měla ve svém
repertoáru mnoho krásných vánočních písní. Na naše
nejmenší návštěvníky tu čekal Mikuláš s jeho družinou
a obdarovával děti perníčkem. Děti měly také možnost
napsat dopis Ježíškovi a hodit ho do Ježíškovy
schránky. Pan Dobeš se svým občerstvením opět
nezklamal jedinečnou chutí svých produktů, k mání
byly taktéž frgály a jiné dobroty od paní Bařákové.
Největší fronty se ale tvořily u stánku hasičů, kde se
prodával čertovsky dobrý svařák a andělská vařonka.
80 litrů svařáku zmizelo jako pára nad hrncem, holt
čerti budou muset příště navařit ještě jeden kotel navíc.
Hustota návštěvníků byla tak vysoká, že maminky ztěží
dokázaly protlačit mezi lidmi kočárek.
Máme radost, že se místním občanům videčské akce líbí
a podporují nás v hojném počtu svou návštěvností.

Seznamte se prosím s plánem akcí na rok 2023. Těšíme
se na shledání v příštím roce!

Podzimní kulturní akce v obci Vidče

Kulturní akce v roce 2023

20. 01. Promítání v KD Vidče – film bude upřesněn
04. 02. Salsa ples
11. 02. Hasičský ples
18. 02. Dětský maškarní bál
25. 02. Sportovní ples
11. 03. Zabijačka
01. 04. Řež a běž – Divadlo Chaos
28. 04. Pálení čarodějnic a Stavění máje
27. 05. Kácení máje a Den dětí
23. 06. Jánské ohně
05. 07. Videčská pouť
14. 07. Hasičská vlna
22. 07. Retro párty na Sahaře 60./70./80. léta
25. 08. Videčské Rockování
27. 09. Setkání seniorů
06. 10. Drakiáda
25. 10. Pochod broučků a Halloweenová stezka odvahy
01. 12. Rozsvěcování vánočního stromu

V letních měsících pro Vás opět připravujeme promítání
filmů v rámci Valašského letňáku.

Za kulturní komisi Obce Vidče zapsala
Pavlína Parks
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Je před námi závěr roku 2022, a tak bych ve zkratce
připomněla celoroční činnost SDH Vidče.
Naší největší výzvou letošního roku bylo obnovení
kroužku mladých hasičů, kde jsme ve spolupráci se ZŠ
a profesionálních hasičů z Dezy a.s. uspořádali
prezentaci náplně hasičské činnosti. Akce byla úspěšná
a my díky ní získali nové zapálené členy do našich řad.
Netradičně jsme zorganizovali Floriánskou zábavu místo
oblíbeného plesu, který se kvůli Covidu nemohl
uskutečnit.
Na obecních akcích, kterých nebylo zrovna málo, jsme
zajišťovali občerstvení.
Svým kolegům, kteří se aktivně zapojují, bych chtěla
poděkovat za pomoc především při prodeji na pouti,
a také při organizaci noční hasičské soutěže - Videčská
vlna, kde je potřeba každé ruky.
Všem, kteří se účastní soutěží
a reprezentují naši obec patří velké díky.
Letošní sezóna byla pro nás úspěšná,
a proto jsme měli možnost stát nejednou
na bedně.
Umístění ŽENY - Valašská Bystřice –
1. místo, Videčská vlna - 2. místo,
Karlovice Tísňavy – 3. místo, Bystřička –
3. místo. Umístění MUŽI 35+ - Valašská
Bystřice- 1. místo, Velká Lhota – 3. místo,
Bystřička – 3. místo.
Na závěr bych chtěla za všechny členy
sboru SDH Vidče popřát krásné prožití
vánočních svátků, co nejlepší vstup
do nového roku 2023, poděkovat
za podporu, kterou vytváříte
při návštěvách akcí pořádaných naším
sborem, a také sponzorům.

Za SDH Vidče Martina Mičkalová

Sbor dobrovolných hasičů Vidče
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Družstvo mladších žáků podzim 2022 ve složení – horní řada zleva trenér Jan Heryán, Theodor Mitáš, Anežka Špaková, Denis
Poledník, Václav Vanduch, Robert Křenek, Jan Křenek, Nikolas Valčík a trenér Jiří Vaculín. Dole zleva Adam Petružela, Michal
Vaculín, Adrian Nerád, Václav Randýsek, Teodor Vaculín, Dominik Mitáš, Matyáš Kopecký a Simon Kopecký.

Družstvo starší přípravky podzim 2022 doplněné o hráče mladší přípravky ve složení – horní řada zleva trenér Petr Nerád, Samuel
Ryboň, Petr Ryboň, Jiří Divín, Kryštof Mičkal, Veronika Barabášová, Emma Kramolišová, Matyáš Cáb, Štěpán Randus, Jan Mikuda,
Eliška Špaková a trenér Vladimír Nerád. Dole zleva Kryštof Hanák, Denis Kuběj, Jáchym Hanák, Mikuláš Duda, Jakub Kramoliš,
René Barabáš, Adam Pisárik a ležící brankář Josef Mikulenka.

S blížícím se koncem roku 2022 malé ohlédnutí
za podzimní částí soutěže mužů a zbylých dvou
mládežnických kategorií.
Muže „A“ tým na podzim nově v roli hlavního trenéra
vedl Milan Náměstek z Rožnova p. R. a s ním
spolupracovala dvojice asistentů Jiří Vaculín a Radim
Basel, který se stal zároveň vedoucím mužstva. Natrvalo

k nám z FK Vigantice přestoupil Rostislav Babinec
a pokračoval z Valašské Bystřice Richard Cáb.
Při zranění brankářské jedničky Romana Petružely
se nám podařilo na půl sezóny angažovat z FC Rožnov
ukrajinského brankáře Vasyla Lobanova, který svými
výkony nejenže již do brány nepustil druhého brankáře
Tomáše Kociána, ale ihned po prvním zápase se svými
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výkony stal jedním z klíčových hráčů týmu.
Ve 23 členném kádru v čele s dalším z klíčových hráčů
kapitánem týmu Petrem Mičkalem tak nedošlo
k výrazným změnám. Až na odchod v průběhu podzimu
Tomáše Kociána do FK Trojanovice I nikdo neskončil.
Potěšil návrat na trávníky po zranění jednoho
z nejzkušenějších borců Pavla Drdy a nadále stavíme
tým na vlastních odchovancích. Z dorostu dostává šanci
ukázat své fotbalové umění mezi muži šestice hráčů
Jakub Němec, Filip Mičkal, Antonín Basel, David
Šimša, Lukáš Novák a Vojtěch Pavlíček. Kvalitní
předsezonní přípravou, kdy snad poprvé v historii klubu
probíhaly v době prázdnin skoro dva měsíce tréninky
třikrát týdně, se trenéru Náměstkovi podařilo připravit
tým tak, že po polovině soutěže dokázal uhrát
výborných dvacet bodů, což ho řadí ve vyrovnané
tabulce do jejího středu na 7. místo. Věděli jsme,
že letošní ročník bude nesmírně výsledkově a bodově
vyrovnaný, ale dvacet bodů po podzimu, to čekal
málokdo. V klubu zavládla velká spokojenost s prací
trenéra a přístupem hráčů k tréninkům i zápasům.
A i když se nám nedokázaly během podzimní části
vyhýbat zranění a někteří hráči tak nemohli
plnohodnotně zasáhnout do všech zápasů, vždy se
trenérovi podařilo poslat na hřiště konkurenceschopný
tým, kterému i když někdy během hry chyběla
fotbalovost, tak rozhodně nechyběla bojovnost, nasazení
a oddanost makat jeden za druhého. Správná týmová
energie byla cítit nejen při zápasech doma,
ale i na hřištích soupeřů. Ostatně to mohli sledovat
na vlastní oči i videčští fanoušci, kterých na zápasy „A“
týmu dorazilo vždy nespočet.
Všem fanouškům patří velké poděkování za podporu
při podzimních zápasech nejen doma na Sahaře, ale
mnohdy i ve velkém počtu na hřištích soupeřů.
Nesmírně si Vaší podpory vážíme.
Mládež Mladší žáci a třetí sdružený tým s Valašskou
Bystřicí, hráči a hráčky ročníku 2010 a 2011 doplněni
o dva chlapce Dominika Mitáše a Simona Kopeckého
z Valašské Bystřice ročník 2012. Kolem 14 hráčů z větší
části z Vidče. Trenéři Jiří Vaculín a Jan Heryán.
Poslední podzimní zápas rozhodl, že po polovině soutěže
přezimujeme na prvním místě!!! Devět výher a pouze
jedna porážka v Podlesí, kdy při neúčasti brankářské
jedničky Adama Petružely jsme ve vyrovnaném zápase
inkasovali rozhodující branku v poslední minutě utkání.
I když tým vstupoval do soutěže prakticky
bez společných tréninků a hráči obou vesnic se téměř
neznali, za pár týdnů spolu
vytvořili výborný tým jak
po fotbalové stránce,
tak i kamarádské. Navíc pětice
hráčů byla nominována
do Okresních výběrů,
v kategorii U12 Michal Vaculín
a Teodor Vaculín, v U13
Nikolas Valčík a Václav
Randýsek a z Valašské
Bystřice Václav Vanduch. A to,
že fotbal již dlouhodobě není
jen mužským sportem,
dokazuje všem svými výkony
Anežka Špaková, jediná dívka
v týmu. Velká pochvala oběma
trenérům !!!
Jediný samostatný tým TJ
Vidče, kategorie Starší

přípravka ročník 2012 a 2013. Trenéři týmu Vladimír
Nerád a Petr Nerád. V minulé sezóně jsme tuto kategorii
bohužel neměli. Nyní zde přešla celá loňská mladší
přípravka, silný ročník 2013, což na startu soutěže
čítalo kádr 18 hráčů. Nelehký úkol pro hráče, neboť se
protáhla hrací doba na 2x30 minut, zvětšilo hřiště
25x40 metrů, velikost míčů a hlavně velikost brány
na 5x2 metry. Navíc z důvodu toho, že jsme na podzim
nesestavili mladší přípravku, tak zde ze začátku soutěže
nastupovali i hráči ročníku 2014 a 2015, což i když se
chlapci sebevíc snažili, bylo na hře velmi poznat. Nebylo
jednoduché pro trenéry sestavit mužstvo tak, ať si
zahrají všichni a navíc absolvují v zápase co největší
počet minut. Navíc se chlapci a dívky v zápasech často
potkávali s fyzicky vyspělejšími soupeři, neboť z ročníku
2012 nastupovali k zápasům jen Kryštof Mičkal a Petr
Ryboň. Soupeřů se však nezalekli, sehráli výborná
utkání a za zmínku stojí hlavně domácí zápas proti
Hutisku, kdy ve druhém poločase dokázali otočit
výsledek utkání z 1:6 na konečných 9:6!!!
Nejmenší děti, mladší přípravku na podzim bohužel
v soutěžích nemáme. Důvodem je nedostatek dětí
ročníku 2014 a mladší a rovněž nedostatek
mládežnických trenérů. Nicméně děláme vše pro to,
aby tyto děti mohly již pravidelně v jarní části sezóny
hrát své turnaje. Od konce září úterý a čtvrtek
od 15:30 h v tělocvičně Základní školy poctivě učíme
tyto malé děti základům fotbalu. Pokud máte doma dítě
v této věkové kategorii a rozhodujete se pro nějaký
sport, můžete se přijít na naše fotbalové tréninky
do tělocvičny ve Vidči podívat. Budete vy i vaše děti
vítáni.
Děkujeme všem, kteří naši Tělovýchovnou jednotu
podporují - Obci Vidče, Národní sportovní agentuře,
Zlínskému kraji. Dále všem sponzorům mládeže: ROBE
lighting s.r.o., Commodum, spol.s r.o., Naryner
Construction s.r.o., Empemont s.r.o., STAVOS VIDČE,
s.r.o., KÁMENBAU s.r.o., Ing. Petr Vávra Krbová kamna
COM, Řeznictví a uzenářství Martin Dobeš, Cafe Bar
Bora Bora, Radovan Fusek Rybářské potřeby –
FreeFishing, David Jurča s.r.o. Autodoprava,
BĚLUNEK-LES s.r.o., REVIMONT s.r.o. a v neposlední
řadě děkujeme za přízeň všem fanouškům a věříme, že
se opět s Vámi sejdeme na startu jarní části v roce
2023. Krásné blížící se vánoční svátky.

Vladislav Basel




