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Letecký pohled na obec Vidče



Obec Vidče se nachází ve vsetínském okrese.                           
Údolím obce kolem potoka Maretkový vede silnice 
spojující města Valašské Meziříčí a Rožnov pod 
Radhoštěm.

Dnes zde žije 1 711 obyvatel ( k 1.1.2017).



Historie Vidče

• První zmínka o Vidči pochází z roku 1310 a podle  toho se i 
řadí k nejstarším obcím na Rožnovsku.

• Název obce Vidče se psal v některých starých listinách jako  
Vitče - podle jména Vítek, pána na Hradisku.                                                                        
Podle jiných zdrojů se zas psalo Vidče, protože z kopců kolem  
obce je daleko „viděti“. V minulosti byla obec Vidče převážně 
zemědělská a pasekářská.

• V 18. století se zde těžil vápenec a železná ruda.



Současnost obce

• Dnes je Vidče moderní obcí se základní a mateřskou školou, 
sportovním areálem se dvěma fotbalovými hřišti, novou 
moderní tělocvičnou a saunou.

• Obec má svou poštu.

• K občanské vybavenosti patří vodovod, sběrné místo, 
plynofikace a odkanalizování obce.

• V obci najdete několik prodejen s potravinami, řeznictví, 
prodejnu textilu a papírnictví.

• Pracovní příležitosti nacházejí obyvatelé obce v místních 
podnicích a službách nebo dojíždí za prací do nejbližších 
okolních měst.



Kultura v obci

• Kulturní vyžití zajišťuje kulturní dům, v němž je umístěn i 
obecní úřad, a místní knihovna. 

• V obci působí dětský národopisný soubor Valašenka, který byl 
založen již v roce 1953.

• Obec má dvě kulturní památky:                                               -

- dřevěnou zvoničku                                                                             

- kostel sv. Cyrila a Metoděje



Procházka obcí

Dominantou obce je kostel 
sv. Cyrila a Metoděje, 
postavený v novogotickém 
stavebním slohu, a který 
byl vysvěcen v roce 1915.



Procházka obcí

Nejstarší stavbou obce 

je dřevěná zvonice z 
18.století a stojící nedaleko 
místního kostela.                                     
Ve zvonici je umístěn zvon 
z roku 1775, který byl ulit z 
místní železné rudy.



Kulturní dům s obecním úřadem 
(proměny)

Rok 2008

rok 2017



Procházka obcí        

Místní základní školu navštěvují  
vedle děti z Vidče i  děti z nedaleké 
obce Střítež nad Bečvou.

„Valašenka „ 



Procházka obcí

Mateřská škola HARMONIE  
se může pochlubit získáním 
certifikátu mezinárodního 
programu  EKOŠKOLKA  a 
působivou zahradou  
vybudovanou z grantových 
financí.



Zahrada





Místní knihovna

Místní knihovna ve Vidči se 
nachází v prostorách 
mateřské školy (dolní křídlo 
budovy) a může se těšit a 
využívat okolní zahradu.



Sport v obci 

Tělocvična, která dostala v letošním 
roce novou moderní podobu,

Víceúčelové sportovní hřiště



Spolky a sdružení v obci

V obci působí:

- Sbor dobrovolných hasičů

- Myslivecké sdružení

-Turistický oddíl 

-Šachisté

-Stolní tenis

-Fotbal



Turistika
Vidče nabízí krásné 
výhledy na Veřovické, 
Vsacké i Hostýnské vrchy a 
především na Radhošť.

Obcí vede cykloturistická 
stezka .

V zimě je možno využít i 
dobře udržované běžecké 
lyžařské tratě.

Nad obcí se nachází cvičná 
mez pro význávače
paraglidingu a rogalisty.



Zřícenina Hradisko.

Obcí prochází trasa naučné 
stezky  Hradisko.

Z hradu Hradisko poblíž 
Rožnova pod Radhoštěm 
ze 13. století se dochovaly 
jen zbytky zdí, brána a 
příkop s valem.



Videčská záhada

Poblíž kostela, u historické zvonice, 
se nachází dvě obrovské kamenné 
koule, které sem  byly před lety  
dopraveny z nedalekého lomu. 

I  když geologové vědí, jak vznikly, 
místní vědí své. 

Vypráví se o nich několik pověstí.

Přijďte sami záhadu rozluštit.

Můžete si najít bližší informace na 
adrese www.kamennekoule-vidce



Děkujeme za pozornost

OBEC VIDČE


