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Výpis z usnesení č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2022
20/2022 Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu
s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění finanční výbor, volí jeho předsedu Ing.
Jindřicha Faksu a členy finančního výboru Ing. Šárku
Nerádovou, pana Stanislava Pernického a schvaluje
náplň práce finančního výboru.
21/2022 Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu
s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, kontrolní výbor, volí jeho předsedu
Mgr. Petra Kopeckého a členy kontrolního výboru paní
Kateřinu Němcovou, Ing. Vladimíra Neráda a schvaluje
náplň práce kontrolního výboru.
22/2022 Zastupitelstvo obce Vidče jmenuje do výboru
Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
jako zástupce obce Vidče tyto členy: Mgr. Pavla Drdu,
pana Oldřicha Buryho a pana Jiřího Vaculína.
23/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
inventarizační komisi ve složení: Ing. Jindřich Faksa
(předseda komise), Mgr. Šárka Pavlíčková, paní Renáta
Fabiánová (členové komise) pro provedení inventarizace
majetku obce Vidče za rok 2022.
24/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
Mgr. Pavla Drdu jako určeného zastupitele pro územní
plánování pro volební období 2022–2026.

25/2022 Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje starostu
obce Mgr. Pavla Drdu k zastupování obce na jednáních
Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., a uděluje mu
pravomoc udělovat plnou moc v případě zastupování
další osobou.
26/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2023.
27/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje:
a) v souladu s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona,
II. Zprávu o uplatňování Územního plánu Vidče
za období 2018 – 2022 upravenou po projednání
ve znění dle přílohy č. 7 tohoto usnesení;
b) podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích
(obecní zřízení) a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) stavebního
zákona za použití ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona,
pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního
plánu Vidče v rozsahu zadání změny obsažené
v kapitole E) II. Zprávy o uplatňování územního plánu
Vidče za období 2018 – 2022;
c) dle ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona, že Změna
č. 2 ÚP Vidče bude pořizována zkráceným postupem
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dle § 55b stavebního zákona.
28/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán
práce zastupitelstva obce na rok 2023.
29/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2023 mezi
obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s.
dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

30/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Dodatek
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce pro rok 2022
s Římskokatolickou farností Vidče dle přílohy č. 9
tohoto usnesení.

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

Výpis z usnesení č. 3/2022 ze zasedání rady obce dne 5. 12. 2022
31/2022 Rada obce Vidče bere na vědomí informace
o navrženém personálním obsazení finančního
a kontrolního výboru. Rada obce doporučuje
zastupitelstvu obce navržené personální obsazení
výborů schválit.
32/2022 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na aktualizaci pasportu místních a účelových
komunikací od fa GeoFan s.r.o.
33/2022 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na zpracování pasportu veřejného osvětlení a zaměření
vedení veřejného osvětlení od fa GeoFan s.r.o.
34/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 2
k nájemní smlouvě bytu v budově č.p. 252 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení uzavřenou s panem L. C.
Předmětem dodatku je úprava doby trvání nájmu a výše
nájemného.
35/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 2
k nájemní smlouvě bytu v budově č.p. 252 dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení uzavřenou s panem P. Š.
Předmětem dodatku je úprava doby trvání nájmu a výše
nájemného.
36/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 2
k nájemní smlouvě bytu v budově č.p. 252 dle přílohy
č. 3 tohoto usnesení uzavřenou s paní A. M. Předmětem
dodatku je úprava doby trvání nájmu a výše
nájemného.
37/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 2
k nájemní smlouvě bytu v budově č.p. 252 dle přílohy
č. 4 tohoto usnesení uzavřenou s paní K. V. Předmětem
dodatku je úprava doby trvání nájmu a výše
nájemného.
38/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 2

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu
movitých věcí dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
uzavřenou s panem S. K. Předmětem dodatku je úprava
výše nájemného.
39/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
a nájmu věcí movitých sloužících k podnikání
dle přílohy č. 6 tohoto usnesení uzavřenou s paní E.M.
Předmětem dodatku je úprava výše nájemného.
40/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 3
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle přílohy č. 7
tohoto usnesení uzavřenou s panem P. V. Předmětem
dodatku je úprava výše nájemného.
41/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 3
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu
movitých věcí dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
uzavřenou s paní V. V. Předmětem dodatku je úprava
výše nájemného.
42/2022 Rada obce Vidče schvaluje ceník nájmu
Kulturního domu Vidče a vestibulu Kulturního domu
Vidče dle přílohy č. 9 tohoto usnesení platný od 1. 1.
2023.
43/2022 Rada obce Vidče schvaluje pravidla
pro vydávání známek na popelnice se směsným
komunálním odpadem: domácnost s 1–4 obyvateli
1 známka, 5–8 obyvatel 2 známky, 9–12 obyvatel
3 známky atd.
44/2022 Rada obce Vidče bere na vědomí informace
o možnosti prověření umístění radarů měřících rychlost
projíždějících vozidel v obci Vidče.

Výpis z usnesení č. 4/2023 ze zasedání rady obce dne 23. 1. 2023
46/2023 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 3/2022 ze zasedání rady obce konané dne
5. 12. 2022.
47/2023 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti uložení a vedení
inženýrských sítí - vodovodního řadu DN 32
v pozemcích p.č. 1166/1 a p.č. 1166/2 ve vlastnictví
obce Vidče dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, uzavíranou
mezi obcí Vidče a panem J.F., paní R.F. a paní P.M.
48/2023 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení spočívající v umístění, provozování,
opravování a údržbě zařízení distribuční soustavy -
podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v pozemku
p.č. 1521/5 ve vlastnictví obce Vidče , uzavíranou mezi
obcí Vidče a společností ČEZ Distribuce, a.s.
49/2023 Rada obce Vidče schvaluje žádost
Římskokatolické farnosti Vidče o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro rok 2023.
Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče
pro rok 2023 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
50/2023 Rada obce Vidče schvaluje žádost Českého
kynologického svazu ZKO Vidče o poskytnutí účelové

neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro rok 2023.
Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče
pro rok 2023 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
51/2023 Rada obce Vidče schvaluje žádost
Mysliveckého spolku Vidče o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro rok 2023.
Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče
pro rok 2023 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
52/2023 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana O.H.
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
obce pro rok 2023. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Vidče pro rok 2023 dle přílohy č. 6
tohoto usnesení.
53/2023 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
fa EMPESORT s.r.o. na měření intenzity dopravy.
54/2023 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na provedení finanční kontroly hospodaření v obcí
zřízených právnických osob, tj. příspěvkových
organizací (ZŠ a MŠ Vidče), kterým byl poskytnut
příspěvek z rozpočtu obce na základě § 9 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
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Lednový finiš
Klidný vánoční čas minulého roku ukončil školákům
3. leden 2023, první školní den roku 2023. Všichni
věděli, že se čas půlročního „zúčtování“ blíží, a tak jsme
najednou ve škole potkávali daleko víc „snaživých“ žáků
než před Vánoci.
Hned první týden letošního roku nám zpříjemnily děti
z videčské mateřské školy pod vedením svých učitelek
a asistentek – děti nám přišly popřát k svátku Tří králů.
Stejný svátek zvolila jako téma návštěvy knihovny
pro žáky ze svého oddělení školní družiny Martina
Holišová, jako vždy je programem prováděla paní
Božena Zajícová.
Děti třetí třídy potěšila návštěva pana Františka
Šulgana z CHKO Beskydy, ten s dětmi besedoval
o životě zvířat v zimě, připravil pro ně poutavou
prezentaci a hlavně stavěl na svých bohatých
zkušenostech.
Leden není pouze měsícem, kdy se uzavírá pololetní
klasifikace. Už od prosince se rozjíždějí školní, popř.
okresní kola různých olympiád. Naši žáci se zapojili
do zeměpisné, dějepisné a matematické olympiády
a olympiády v českém jazyce. V těchto olympiádách se
dařilo Jaroslavu Mandulovi – postoupil do okresních
kol uvedených olympiád, v dějepisné olympiádě
i do kola krajského. Do okresního kola zeměpisné
olympiády postoupil i Adam Pěnička (7. třída). Okresní
kola (kromě dějepisné olympiády) zatím čekají
na vyhodnocení, popř. se budou konat v průběhu února
a března. V běhu je v současné době i školní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Přípravě žáků se
věnovali: Mgr. Alena Cábová (český jazyk), Mgr. Eva
Mandulová (matematika) Mgr. Šárka Pavlíčková
(zeměpis a anglický jazyk), Mgr. Michal Modrlák
(dějepis), Mgr. Dagmar Kovářová (zeměpis), Mgr. Monika
Hylsová (anglický jazyk).

Velký úspěch zaznamenali naši žáci v literární soutěži
„O poklad strýca Juráša“. Letošní téma uvedené soutěže
byly „Dobré zprávy“. Posly našich dobrých zpráv byli
pod vedením Mgr. Petry Dejmkové, Mgr. Pavly Smílkové
a Mgr. Aleny Cábové ve svých kategoriích: Próza –
1. místo René Barabáš, 2. místo Josef Mikulenka
a 3. místo Tadeáš Chlevišťan (všichni 3. třída),
v komiksové kategorii 1. - 3. třídy zvítězila Dorota
Holčáková a druhý skončil Jakub Kramoliš (oba
3. třída). Ve stejné kategorii mezi žáky 4. a 5. třídy
zvítězili Josef Dejmek a Matouš Duda (5. třída),
2. místo své kategorie získaly Veronika Jurčová a Eva
Bahnerová (7. třída) a mezi deváťáky byla rovněž druhá
Viktorie Onderková. I v poezii jsme nezůstali
bez úspěchu – první místo získali Veronika Barabášová
a Matěj Zátorský (5. třída).
V lednu jsme se také vrátili k recitační soutěži, nejdříve
proběhla třídní kola a následně kolo školní, ze kterého
do okrskového kola postoupili: Jakub Kramoliš a René
Barabáš (3. třída), Štěpán Randus (4. třída), Matouš
Duda (5. třída), Nicol Obroučková (6. třída), Anežka
Špaková (7. třída) a Patricie Nerádová a Nicol Děcká
(obě 9. třída).
Kromě soutěžení ale myslíme i na zdraví, sedmáci se
dopoledne 7. 2. 2023 věnovali všemu, co se týká první
pomoci v různých životních situacích.
Pomalu se chystáme na zápis do první třídy, takže nás
budoucí prvňáčci z Vidče navštívili 11. 1. 2023
v současné první třídě, předškoláci ze Stříteže
nad Bečvou k nám přijedou po jarních prázdninách.
Současně jsme využili pozvání ředitelky místní
mateřské školy Hany Crhové a zúčastnili se setkání
s rodiči budoucích předškoláků.
Během prvního pololetí školního roku 2022/2023
se rozběhla také realizace projektu OP JAK

na Základní škole Vidče, okres
Vsetín (registrační číslo
CZ.02.02.XX/00/22_002/000253
7), se schválenou realizační
částkou 859 675,- Kč. Finanční
podpora, kterou škola získala,
bude směřovat na personální
podporu – školního asistenta ZŠ,
na vzdělávání pedagogických
pracovníků, na inovativní
vzdělávání žáků a na odborně
zaměřená tematická a komunitní
setkávání v ZŠ.
Závěr pololetí a své úspěchy si
děti probraly se svými třídními
učiteli 31. 1. 2023. Věřím, že si
všichni užijí únorové prázdniny
a sedmáci snad i plánovaný
lyžařský výcvik.

Mgr. Eva Mandulová, ředitelka
školy

Oznamujeme občanům, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 15. dubna 2023
v době od 8.00 h do 14.00 h. Sběrná místa zůstávají nezměněna.

55/2023 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
Ing. Karla Trlicy na provádění technického dozoru
stavebníka (investora) u zakázky Výstavba chodníků
v obci Vidče. Rada obce pověřuje starostu připravit
na příští jednání rady obce příkazní smlouvu.
56/2023 Rada obce Vidče schvaluje podání žádosti

o prodej části pozemku p.č. 706/1 (pozemek
pod účelovou komunikací) v majetku a k.ú. Rožnov
pod Radhoštěm.

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

Svoz velkoobjemového odpadu
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Začátek roku 2023 v MŠ
Do nového roku vykročily děti ze třídy Sluníček
s úsměvem, spokojené z nadílky od Ježíška a plné
dojmů z oslav silvestra. První týden jsme se věnovali již
tradičně tématu o třech králích, které jsme zakončili
koledou po vesnici – na obecním úřadě, na poště
a samozřejmě i u našich menších kamarádů ve třídě
Berušek.

Lyžařský výcvik
V termínu 16. - 20. 1. probíhal pro přihlášené děti
lyžařský výcvik. Pro některé z dětí už to bylo
o zdokonalování a rozvíjení toho, co umí a pro jiné
to byla úplně nová zkušenost. I přes velké oteplení
na začátku ledna jsme měli štěstí a sněhové podmínky

nám přály. Velká pochvala patří všem dětem, protože se
snažily, nenechaly se odradit prvotními nezdary
a rozvinuly své dovednosti. Poslední den výcviku
probíhala ukázková hodina, závody a vyhodnocování
týmů.

Návštěva místního lesáka
Za zmínku stojí rozhodně návštěva pana Rostislava
Kováře, místního lesáka, který zavítal k nám do MŠ
na konci ledna. Připravil si pro nás zajímavé povídání
o myslivosti a taky donesl různé ukázky. Přednáška
byla skvělým doplněním k tématu zvířátka v zimě
a stopy na sněhu. Moc děkujeme za jeho ochotu a čas –
zážitek si odnáší nejen obě třídy ale i paní učitelky.

Okénko do mateřské školy

Nové pianino pro ZUŠ Vidče
Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské
Meziříčí byla vybrána ze 44 uchazečů z celé republiky
mezi 12 škol do projektu Piana do škol, který organizuje
nadace Karel Komárek Family Foundation ve spolupráci
s předním českým výrobcem pian Petrof. Projekt je
zaměřen na omlazení nástrojového fondu základních
uměleckých škol a funguje na principu fundraisingu
(veřejná sbírka). Vybrané školy tedy musí prostředky
na nový nástroj vybrat svépomocí od dárců
a sponzorů. Nadace Karla Komárka poté každou
darovanou částku zdvojnásobí. Výrobce českých pian
Petrof následně nástroje nejen dodá, ale zároveň
poskytne slevu.
Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské
Meziříčí působí se svými pobočkami na různých
místech v okolí Valašského Meziříčí. Pro nové pianino
Petrof P125 M1 v hodnotě 299 000 Kč byla vybrána
pobočka ve Vidči. Zde se hra na klavír vyučuje již 17
let, ale vždy byl k dispozici pouze letitý nástroj. Klavíru
se využívá nejen při vlastní výuce nástroje, ale
i při výuce hudební nauky a komorní hry. „Jsme velice
rádi, že se vedení školy rozhodlo omladit pianino právě
na naší pobočce, děti se tak budou moci učit
na profesionálním nástroji,“ říká Zuzana Trusinová,
která vyučuje hru na piano ve Vidči.
Do projektu se může zapojit každý jakoukoliv finanční
částkou. Na webových stránkách www.pianadoskol.cz
naleznete více informací nejen o projektu, ale také
o Nadaci Karla Komárka, která celý projekt zastřešuje.
Navštivte stránky, vyhledejte zde ZUŠ Alfréda
Radoka Valašské Meziříčí a podpořte mladé
hudebníky z Vaší obce! Děkujeme!

Právě ukončený rok 2022 byl z pohledu malých i velkých umělců naší školy pestrý. Již jsme nebyli omezeni
přísnými hygienickými pravidly a veřejná vystoupení, setkávání a společenské akce mohly naplno probíhat.
Hudební i výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve videčské pobočce v tomto roce pořádal
vystoupení pro mateřskou školu a pro děti z 1. třídy ZŠ, červnové závěrečné koncerty, tradiční výstavu výtvarných
prací v prostorách Kina Club Milano, na jejíž slavnostní vernisáži vystoupili i žáci hudebního oboru, a adventní
koncert v sále OÚ Vidče, na němž se představily děti z klavírní třídy, přípravného studia a hudební nauky.
Novinkou letošního školního roku je otevření nového hudebního oboru – hra na cimbál. Věříme, že se naší nové
paní učitelce Anežce Tkáčové bude ve Vidči dobře učit a třída se jí brzy rozroste.
Máme radost, že děti mají o umění zájem, jsou tvořivé, pilné a aktivní. Nic z toho by nebylo možné, nebýt Vás –
občanů, rodičů, zastupitelů… Děkujeme, že nás podporujete a budeme se na Vás těšit na některé akci u Vás doma,
ve Vidči, nebo na dalších akcích třeba ve Valašském Meziříčí. Zároveň všem z Vás přejeme klidný a úspěšný nový
rok.

Mgr. Marta Vavříková

Umělecké vzdělávání ve Vidči
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Ekoškola
Ani s malým ekotýmem nezahálíme. Letos se chystáme
již počtvrté obhajovat titul EKOŠKOLA. Ve znamení
kroku 6 (informování a spolupráce) jsme se vydali
nejprve za dětmi z malé třídy Berušek a také do 2. třídy
základní školy. Donesli jsme ukázat plán činností,
kroky, ekokodex, vlajku, znaky a děti z malého ekotýmu
popisovaly, co se nám povedlo, co nepovedlo a co ještě
všechno máme v plánu. V únoru připravujeme
ve spolupráci s místní knihovnou přednášku s panem
hydrologem a hlavně máme neustále oči dokořán!
Letošní téma VODA (její přítomnost, podoby
a nezbytnost pro všechno živé) je doslova všude kolem
nás.

Alena Chumchalová

Byl pátek, svátek měli Tři králové a do knihovny přišly děti ze školní družiny. Povídali jsme si o Vánocích
a dárcích pod stromečkem, o splněných přáních, o pohádkách a také o tom, kdo to byli podle pověstí Tři králové.
Na pomoc jsme si vzali knihu Chaloupka na vršku, ve které se vedle jiných příběhů také povídá o tom „Jak to bylo
na Tři krále“.
A protože každý správný král se bez koruny neobejde, tak si ji děti na závěr našeho setkání pro sebe samy vyrobily.
A tak z knihovny nakonec neodcházeli jen tři králové, ale rovnou patnáct.
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Není poklad jako poklad, a ten objevený je přímo
unikátní. Nejsou to peníze ani diamanty, ale spíše
umění a literární talent našich dětí. V pondělí
23. ledna 2023 proběhlo v sále ZUŠ v Rožnově
pod Radhoštěm vyhlášení vítězů oblastního kola
literární soutěže “O poklad strýca Juráša“, která je
určena mladým autorům z 1. až 9. tříd škol
na Rožnovsku. Tématem soutěže byly „Dobré zprávy,
které nám změnily den, život, …“
V silné konkurenci rožnovských škol obstály děti
z Vidče na výbornou. Se svými povídkami, poezií uspěli
René Barabáš, Josef Mikulenka, Radek Chlevišťan,
Veronika Barabášová a Matěj Zátorský. S komiksy
zvítězili Dorotka Holčáková, Jakub Kramoliš, Josef
Dejmek a Matyáš Duda, Eva Bahnerová a Veronika
Jurčová. O komiksu Viky Onderkové porota prohlásila,
že patřil k těm nejlepším ve své věkové kategorii v celé
historii soutěže. Všechni jmenovaní postoupili rovnou
do okresního kola soutěže. Ceny a diplomy výhercům
předal místostarosta města Tomáš Gross spolu
s ředitelem knihovny Pavlem Zajícem.
Oceněné práce vyšly v Almanachu Dobré zprávy,
který si můžete vypůjčit v naší knihovně, dostupný je
i v elektronické podobě na webu rožnovské knihovny:
www.knir.cz.
Co připravujeme v knihovně na březen – měsíc čtenářů?
Na čtvrtek 2. března 2023 připravujeme setkání
s Janou Tichou, etnoložkou, kurátorkou sbírek
Národního muzea v přírodě a autorkou řady knih
o výročních zvycích a slavnostech na Rožnovsku.
Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskuteční
vzpomínková akce na Ladislava Nezdařila, básníka
a překladatele, rodáka z Tylovic, autora básnické sbírky
Horní chlapci, u příležitosti výročí jeho stého narození
v loňském roce.

Božena Zajícová

Historie knihovny ve Vidči se začala psát 24. října 1920.
Tehdy byla v obci ustanovena knihovní rada, která
vznikla, stejně jako v jiných obcích, z nařízení vlády
Československé republiky a 1. knihovnického zákona
z roku 1919 „O povinnosti zřizování a financování
knihoven v každé obci“.
Z Protokolu, uloženého v Okresním archivu ve Vsetíně,
se dovídáme, že Knihovní rada obce Vidče v počtu tří lidí
tehdy projednala toto: Předsedou byl zvolen starosta
Josef Jaroň, pokladníkem místní farář Alois Pozbyl

a jednatelem učitel Jindřich Šitavanc. Knihovníkem
byla ustanovena učitelka Eliška Šitavancová. Schválen
byl knihovní řád a poplatek za legitimaci na 1,- Kč. Byla
stanovena i půjčovní doba – knihy se budou půjčovat
každou neděli dopoledne od ½ 10 – ½ 11 hodin. Obecní
knihovna bude otevřena v den národního svátku
28. října 1920. Před tím bude přednášet o účelu
knihovny pan farář Alois Pozbyl. Vše četl a podpisem
potvrdil Ignác Nerád.
Další informace o historii knihovny a lidech

Stoletá knihovna ve Vidči
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s knihovnou spojenými hledala ve starých zápisech
kroniky obce Vidče paní Marcela Švajdová, bývalá
knihovnice a kronikářka. A tady si dovolím ji citovat:
„…jsem zmínku o spolku Národní jednota, který vznikl
patrně v roce 1919 a měl za úkol vzdělávat lidi
jakýmkoliv způsobem. Psalo se tam, že to byly
přednášky o pěstování plodin, sadařství, zdravotnictví
a hygieně, vzdělání atd. Tehdy byl v místní škole řídícím
učitelem pan Macháček, jehož zásluhou se ví, jak to
tenkrát bylo.
Patřilo k tomu i založení školní knihovny, kde bylo jen
pár knih, které většinou darovali kantoři, poněvadž mezi
lidmi peněz nebylo a málokdo knihy vlastnil. Co se týká
veřejné knihovny, tak se patrně o ni také starali učitelé.
Kde se půjčovalo není z dokladů známo, ale domnívám
se, že to bylo nejspíš na faře, protože se půjčovalo
po mši.
Ostatně, když já jsem chodila do školy, tak na faře
(původní) byla knihovna, o které se mi zdávalo celé
dětství. Pan farář Myška byl bývalým vysokoškolským
profesorem a měl neuvěřitelnou knihovnu, dokonce
i globus, jak to bývá v zámeckých knihovnách.

Budova bývalé fary slouží dnes coby prodejna potravin.

Za zmínku stojí i informace o některých lidech z první
knihovní rady. Pan farář Alois Pozbyl byl prvním

farářem v novém videčském kostele (r. 1915). Žil velmi
chudě, protože i to málo, co měl, rozdal. Proto také
onemocněl a zemřel na tuberkulózu. Je pochován
na místním hřbitově – má tam i pomník. Říkalo se mu
bosý kněz a ne zbytečně. Pomáhal také panu učiteli
Kašlíkovi se sbírkou na stavbu kostela a následně
se snažil hlavně o to, aby se přestalo v rodinách pít, čili
už tehdy bojoval proti alkoholismu. Bojoval ale jen
dobrým slovem a skromnou pomocí, poněvadž sám nic
neměl.
Starosta Jaroň je myslím ten pán, co je spojován
s dominantou hřbitova, tj křížem na hlavní cestě
směrem k márnici.
Ignác Nerád byl staříček současného Vladimíra Neráda
st., který byl dlouho v zastupitelstvu obce.
Při hledání dalších informací v Okresním archivu
o Vidči jsme narazili na Protokol ze schůze obecního
zastupitelstva z 8. listopadu 1924, ze kterého vyplývá,
že zastupitelstvo schválilo na provoz Obecní knihovny
částku 700,- Kč.
O období mezi lety 1924 a 1948 nejsou k dispozici
prameny o konkrétní historii knihovny. Lze ovšem
usuzovat, že situace byla podobná jako v ostatních
knihovnách regionu. Hospodářská i kulturní krize
na počátku 30. let a období 2. světové války určitě
způsobily, že pravděpodobně došlo ke snížení příspěvků
knihovně."
Jaké to bylo v tomto období ve Vidči? Fungovala vůbec
knihovna? Kde sídlila? Kdo knihy půjčoval? To jsou
otázky na pamětníky.
Poválečná historie videčské knihovny se začala odvíjet
v roce 1948, kdy začal půjčovat spoluobčanům své
knihy v rodinném domě pan Robert Mičkal. Měl k tomu
účelu zařízenou malou místnost vedle své krejčovské
dílny. Bývalá knihovnice opět vzpomíná, že chodila
do této knihovny půjčovat knihy nejen pro matku,
ale i pro sebe. Pro děti byla ale hlavně k dispozici školní
knihovna, kde byla spousta tendenční literatury – např.
Timur a jeho parta, Příběh opravdového člověka,
Reportáž psaná na oprátce, apod. Ale byly tam
i verneovky, pohádky od Němcové, Erbena či Lady,
Drdova Němá barikáda, aj.
Pak povědomí o umístění veřejné knihovny trochu mizí,
protože se nepodařilo dohledat, kde vůbec sídlila.
Ovšem koncem padesátých let a následná šedesátá
už knihovna fungovala. Podle údajů z ročních
statistických výkazů vyplynulo, že v roce 1956 měla
knihovna 143 čtenářů a patřila k nejlepším knihovnám
v okrese Vsetín. Někdy v tomto období se také knihovna
přestěhovala do prostor obecního úřadu.
V knihovně se vystřídala řada dobrovolných knihovníků.
Mezi ty nejlepší patřil pan učitel František Maša (1971-
1979), který dovedl knihovnu až k tehdejšímu
nejvyššímu knihovnickému ocenění „Vzorná lidová
knihovna“ (v roce 1979).
V roce 1979 nastupuje jako knihovnice paní učitelka
Marcela Švajdová. Založila v knihovně čtenářský
kroužek dětí, který se aktivně zapojoval do akcí Klubu
mladých čtenářů při nakladatelství Albatros. V dubnu
1981 získala knihovna opět ocenění „Vzorná lidová
knihovna“.
V roce 1992 přestěhovala knihovnice po dohodě
se starostou Vl. Vaculínem knihovnu do nových prostor
v dolní části mateřské školy, kde knihovna sídlí dodnes.
Stěhování bylo ryze praktického rázu, neboť místní
knihovna byla umístěna v budově obecního úřadu
v nejvyšším patře. Spoustu schodů nezvládali především
starší čtenáři, kteří neustále tlačili na knihovnici
k přemístění knihovny. Tak došlo k dohodě, která je
prospěšná pro všechny čtenáře dodnes.
V roce 1993 nastupuje do knihovny coby knihovnice
Dagmar Karasová. Pod jejím vedením získala knihovna
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titul Knihovna roku Zlínského kraje a Diplom
za 3. místo v celorepublikové soutěži Knihovna roku
2007.
Paní Karasová se však musela ze zdravotních důvodů
v roce 2014 vzdát vedení knihovny.
Po ní se ujala knihovny paní Božena Zajícová, bývalá
knihovnice rožnovské knihovny, která vede místní
knihovnu dodnes.
V roce 2016 se knihovna dočkala celkové
rekonstrukce a modernizace stávajících
prostor. Vidče tak získalo novou a moderní
knihovnu, hodnou 21. století, na kterou
může být právem hrdý každý Vidčan. Nový
vzhled knihovny po rekonstrukci,
statistické ukazatele její činnosti, péče
o fond i organizace kulturních
a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost –
to vše stálo za tím, že knihovna v říjnu
2017 získala opět titul Knihovna roku
Zlínského kraje.
Na závěr mi dovolte obrátit se na vás
s prosbou. Jak si vy sami vzpomínáte
na knihovnu? Kde tehdy sídlila?
Vzpomenete si na knihovníky a lidi kolem
knihovny? Jaké poplatky jste museli

zaplatit, abyste si mohli nějakou knihu vypůjčit? Třeba
se najde někdo z vás, který se rád s námi o své
vzpomínky podělí. Samozřejmě že se vaše sdělené
vzpomínky nemusí týkat jen knihovny. Ve Vidči je
spousta zajímavých míst a lidí, o kterých ostatní ani
neví. Protože každý z nás by měl znát co nejvíce o své
obci či městě, ve kterém žije.

Božena Zajícová

Tříkrálová sbírka v roce 2023 ve Vidči
S přáním Božího požehnaní a všeho dobrého do nového
roku navštívili Vaše domovy Tři králové. Nesli s sebou
také dar radosti ze setkání, z lidské vzájemnosti,
ze života samého, radost, že pokud se ocitneme
ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené
srdce, které nám pomůže obtíže překonat. Zároveň
prosili o finanční dar na pomoc lidem s handicapem,
nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného
zázemí nebo seniorům.
Dnešní doba není jednoduchá. Do našich životů zasáhla
epidemie, válečný konflikt v blízké zemi a ekonomické
problémy, které se dotýkají každého z nás. Někoho více,
někoho méně. Na Charitu Valašské Meziříčí se už nyní
obrací více lidí s prosbou o pomoc a očekává se, že těch,
kteří bez podpory druhých svoji nelehkou životní situaci
sami nezvládnou, bude i nadále přibývat. Naše Charita
se na tento nárůst již nyní připravuje.
A vy nám v tom velkou měrou pomáháte. Díky vaší
solidaritě a ochotě pomáhat se v letošním 23. ročníku
Tříkrálové sbírky podařilo vykoledovat 3 109 723 korun.
Částka z kasiček je 3 088 323 korun a z on-line kasičky
je 21 400 korun. Ve Vidči, kde se koledovalo v sobotu
7. ledna, se vybralo 117 272,- Kč.
Naší Charitě zůstává 65% z vybrané částky. Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem
v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity.
Z vašich darů letos podpoříme provoz Centra sociálně –
materiální pomoci, pořídíme automobily pro 4 sociální
služby (financování spoluúčasti projektu IROP),
oplotíme náš pozemek na ulici Zámecká ve Valašském
Meziříčí, opravíme výtah v budově Centra denních
služeb v Rožnově p. R. a podpoříme humanitární
projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Na území naší působnosti koledovalo přes 1 500
dobrovolníků.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje
všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky
patří zejména všem dárcům, koordinátorům sbírky
v jednotlivých obcích, lidem v zázemí sbírky a všem
koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit
požehnáním K + M + B + 2023.
Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem a školám
za vstřícnost a ochotu při realizaci této sbírky. A dále

také MP Krásno, a.s., Váhala a spol. s r.o. a Jacobs
Douwe Egberts Valašské Meziříčí za materiální podporu
Tříkrálové sbírky.
Všem za pomoc při organizaci a hlavně za příspěvky
do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Vše o Tříkrálové sbírce můžete najít na webových
stránkách Charity Valašské Meziříčí
(https://www.valmez.charita.cz) a jejím facebooku
(Charita Valašské Meziříčí), nebo na webu Tříkrálové
sbírky (https://www.trikralovasbirka.cz).
S úctou

Ing. Jiří Gavenda, ředitel
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Kroužek mladých hasičů navštívila před vánočními svátky paní Kamila
Cermanová, která děti školila první pomoc.
Děti měly možnost si spoustu věcí vyzkoušet a perfektně se po celou dobu
zapojovaly.
Školení první pomoci bylo velmi záživné a zaujalo nejen děti, ale také dospělé,
kteří měli možnost se zúčastnit.
13. 1. 2023 se uskutečnil den otevřených dveří na všech stanicích HZS
Zlínského kraje.
Naše děti se jely s trenéry podívat do Valašského Meziříčí, kde je čekaly ukázky
techniky, vybavení a činnosti jednotek profesionálních hasičů.
Bylo to pro ně něco nového a všichni si to užili. Po celou dobu je provázel Petr
Novák a jeho opětovné pozvání velmi rádi přijmeme.
Pokud ještě některé z Vašich dětí přemýšlí, že by se chtělo stát hasičem,
můžete se obrátit na: ivana.bitalova@seznam.cz. Tréninky mívají děti jednou
týdně v pátek a snaha je docílit, aby byl kroužek všestranný a děti se do něj
těšívaly.
Letos děti začnou jezdit také na soutěže a reprezentovat sbor i naši obec.

Za SDH Vidče Martina Mičkalová

Sbor dobrovolných hasičů Vidče
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Do nové sezony jsme vstupovali s plánem udržet "A"
družstvo v krajských soutěžích a družstvo "B" držet
na špici okresní soutěže ,jako "pojistku" pro případ,
kdyby se v kraji nedařilo a hrozil by Áčku sestup.
Ovšem obavy byly zbytečné. "A" tým se po polovině
soutěže drží na skvělém 2. místě tabulky za suverénním
Dolním Němčím. "B" týmu se daří držet na 1. místě
v okresu.
Za "A" tým nastupuje: Libor Vaculín, Radovan Knébl,
Petr Mikulenka, Luděk Hráský, Petr Kubját.
Úspěšnost: Petr Mikulenka 75%, Libor Vaculín 73%,
Radek Knébl 63%, Luděk Hráský 27%.
Za "B" tým nastupuje: Petr Kubját, Martin Vaníček,
Stanislav Mikunda, Matěj Nový, Michal Románek,
Stanislav Kubiš.
Úspěšnost: Petr Kubját 100%, Michal Románek 87%,
Martin Vaníček 77%, Stanislav Mikunda 41%, Matěj
Nový 33%.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Po dvou letech, kdy byl tradiční vánoční turnaj zrušen
kvůli covidovým opatřením, se opět hrálo na zelených
stolech. Bohužel se nepotvrdilo očekávání a zájem

hráčů nebyl takový jako před 3-5 lety, kdy přišlo
35 mužů i žen a 10 dětí. Turnaje se zůčastnilo 8 mužů,
4 ženy a 5 dětí. K vidění byly opět krásné a napínavé
zápasy.

Konečné výsledky byly:
Muži
1. Milan Pavelka
2. Radek Mičkal
3. Jaroslav Fuksa

Ženy
1. Markéta Mandulová
2. Magdaléna Mandulová
3. Veronika Vaníčková

Děti
1. David Vaníček
2. Rostislav Šlejhar
3. Veronika Vaníčková

Těšíme se na další ročník a doufáme v opět větší zájem
hráčů tohoto krásného sportu.

Za TJ Vidče Petr Kubját

1. dubna 2023, 19.00 h
Sál KD Vidče

Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek od 1. 3. 2023 na OÚ Vidče
Občerstvení zajištěno
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Oddíl odbíjené
Oddíl odbíjené v současné době tvoří 4 družstva:
barevného volejbalu, kadetek, juniorek a juniorů.
Všechna družstva se účastní krajských soutěží.
Kadetky, juniorky a junioři hrají v soutěžním období
2022-2023 krajské soutěže pořádané Zlínským krajem.
Barevný volejbal hrajeme v Moravskoslezském kraji,
který je pro nás vzdálenostně dostupnější.

Barevný volejbal – většina dětí v družstvu začala
trénovat až letos na podzim. V současné době tvoří toto
družstvo 15 hráčů a hráček. Trénují dvakrát týdně.
Děti sehrály 2 přípravné turnaje proti Rožnovu. První
krajský turnaj, kterého jsme se zúčastnili, se
uskutečnil v neděli 20. 11. v Raškovicích. Turnaje se
zúčastnilo 10 našich hráčů, kteří hráli ve třech
kategoriích. Musíme je všechny pochválit za úžasnou
bojovnost a za to, že se v tak velké konkurenci prosadili.

Pro kategorii oranžových a oranžovočervených to byl
vůbec první krajský turnaj, kterého se děvčata
účastnily.
V kategorii oranžových, kterou hrají dvojice, jsme měli
dvě družstva, z celkového počtu 15 družstev se naše
děvčata Agáta Cábová a Kamila Pastorková umístila na
2. místě. Aneta Mácová a Dominika Ryboňová
na 13. místě.
V kategorii oranžovo-červená, kde hrají dvojice, bylo
celkem 32 družstev a naše děvčata Nikola Peterková
a Terka Minarčíková obsadily 16. místo.
Do nejvyšší kategorie - modré, kde hrají trojice a mají
jednoho náhradníka, se přihlásilo 13 družstev. Naši
hráči Linda Plandorová, Zuzka Stillerová, Honza
Trusina a Franta Daněk obsadili skvělé 4. místo. Je to
o to cennější, že děti v této sestavě a v nejtěžší kategorii
na turnaji hrály poprvé.
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V letošním soutěžním ročníku krajských soutěží došlo
opět k organizačním změnám a mládežnické soutěže
jsou rozděleny do několika kategorii: Lvíčata - ročník
2006 a mladší, kadetky - ročník 2004 a mladší,
juniorky a junioři - ročník 2002 a mladší. Vzhledem
k novým podmínkám jsme přihlásily děti do soutěže
i podle toho, kdy byl určen hrací den (sobota nebo
neděle) pro jednotlivé kategorie, abychom měly
v případě nemoci dost hráčů pro odehrání soutěže.

Kadetky – základ družstva tvoří hráčky od 8. třídy
až první ročník střední školy, tzn. kategorie lvíčat, které
doplňují 4 hráčky ročníku 2004. Děvčata začala soutěž
velmi dobře, v současné době jsou na průběžném třetím
místě krajského přeboru. Je to pro ně velmi dobrá
zkušenost, vzhledem k tomu, že hrají s družstvy, které
tvoří hráčky o 2 až 3 roky starší.
Juniorky – družstvo tvoří loňské kadetky, které
doplňujeme hráčkami z letošního družstva kadetek.
V družstvu juniorek pouze dvě hráčky patří věkově
do této kategorie, ostatní z družstva by mohly hrát
soutěž kadetek. To znamená, že i tyto hráčky hrají
se staršími soupeřkami. Předpokládáme, že letošní
zkušenosti hráčky uplatní v příštím ročníku.
Junioři – družstvo jsme přihlásily do soutěže kadetů,
ale protože v kraji nebyl dostatek družstev této
kategorie, byla vytvořena jediná soutěž, a to kategorie
juniorů. Naše družstvo tvoří hráči ročníků 2009-2004,
většina družstva se skládá z hráčů ročníku 2006,
zatímco ostatní družstva mají ve svém kádru i hráče
ročníku 2002. Každý vyhraný set nebo zápas je pro nás
proto velkým povzbuzením. Letošní ročník je pro naše
mladé hráče hlavně o sbírání zkušeností.

TJ Sokol Střítež, z.s.
Marie Semančíková




