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Aktuální informace obecního úřadu
Kanalizace:
stavba dalších jednotlivých stok kanalizace Vidče pokračuje v současnosti
na „horním“ konci obce. Práce, které probíhají a ještě budou probíhat mnohde
ve velmi složitých podmínkách, zatím pokračují podle schváleného
harmonogramu. Z celé stavby (17 km - bez odbočení, která dávají v součtu
dalších 1,6 km) zbývá dobudovat necelé 4 km stok a zbývající odbočení.
Z počtu odbočení pro domovní kanalizační přípojky je již provedeno 251
(z celkových 426 - podmínky dotace, počet bude vyšší).
Zde musíme uvést, že asi 200 z vás si na Obecním úřadu stále ještě
nevyzvedlo projekt pro stavbu kanalizační domovní přípojky(!), schválený
odborem výstavby a ÚP Městského úřadu Rožnov p. R., které financovala
Obec. Připojení na kanalizaci obce domovní kanalizační přípojkou si majitelé
rodinných domů budou zajišťovat již na vlastní náklady.
- Pokud si budete přípojku zajišťovat svépomocí (vlastními silami, ale pod vedením odborně způsobilé osoby), musí být
před jejím napojením do obecní kanalizace (záhozem potrubí) provedena kontrola, zda nejsou do kanalizační přípojky
svedeny zároveň i dešťové vody. Kontakt na pověřeného pracovníka je: Ing. Ladislav Trčka, tel. 737 418 506.
- V minulém Zpravodaji jsme uváděli firmy, které jsou připraveny zájemcům domovní kanalizační přípojky provést,
včetně napojení na kanalizační síť obce.
Jsou to: Jaroslav Vaculín, kontakt : 603 256 276, 602 804 574
Vincenc Mizera, kontakt: 602 733 761
Ing. Ladislav Trčka, kontakt: 737 418 506.
Pokud si z výše uvedeného seznamu zhotovitele vaší domovní přípojky již vyberete, prosím, kontaktujte jej, aby si v předstihu
mohl zajistit materiál (potrubí) a podle celkového nahlášeného množství zajistit pro vás případnou množstevní slevu. Je
pravděpodobné, že v příštím roce bude nabídka rozšířena, abychom si v termínu stačili všichni přípojku vybudovat
a na kanalizaci se připojit.

Další informace:
- V březnovém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o schválené dotaci v rámci PF02-12, Podprogramu na podporu obnovu
venkova, vyhlášeného Zlínským krajem na akci: „Oprava sociálních zařízení MŠ“, a to ve výši 191 tis. Kč. Práce v MŠ
budou z důvodu rozsáhlé opravy zahájeny dle smlouvy o dílo již od 1. července 2012. Případné náhradní umístění dětí
do jiné mateřské školy, bude s rodiči řešit paní ředitelka MŠ. Zahájení nového školního roku by oprava již neměla ovlivnit.
- Oprava sochy Krista je již hotova, v současnosti se opravuje podstavec sochy. Na projekt „Oprava sochy Krista“ jsme
požádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj - program obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 4 (obnova sakrálních
památek) a dotace ve výši 57 497 Kč byla výběrovou komisí doporučena k poskytnutí. Nyní čekáme už jen na podpis
ministra MMR.
- Do Nadace Děti-kultura-sport jsme ve spolupráci se základní školou zaslali žádost o finanční příspěvek na projekt
„Roztančení Valaši z Vidče“ a dostali jsme vyrozumění, že Grantová komise rozhodla o tom, že náš projekt z „Milionového
grantu“ podpoří. Prima zpráva.

A závěrem:
Žádáme občany, aby odpad , který chtějí dát do kontejneru u OÚ přinášeli pouze v pracovní dny a nenechávali je o víkendu
mimo ohrazený prostor – dlouhodobý nešvar. Stejně tak pytle s tříděným odpadem dávejte prosím na stanovená místa pouze
den před svozem. Děkujeme za pochopení.
No a úplně na konec - Za budovou Obecního úřadu jsme měli ve dvou květináčích vysazeny lípy s tím, že budou následně
přesazeny na dohodnutá místa. Lípy i s květináči zmizely - asi se někomu moc líbily. Prosíme o vrácení alespoň květináčů.
Díky.

Klidné dny vám přeje
Štěpánka Mikulenková

Usnesení č. 22/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 4. 2012
204/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
205/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 21 ze schůze rady obce ze dne 3.4.2012
206/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí a schválila výsledky
výběrového řízení na dodavatele stavby „Vodovod Fabián –
východ“ a pověřuje starostku obce podepsat Smlouvu o dílo
s vítězným uchazečem.
207/12 Komise pro otevírání obálek a komise pro výběr vítězného
uchazeče na akci „Oprava sociálních zařízení v MŠ“ projednala

doručené nabídky na realizaci výše uvedené akce. Po posouzení 3
doručených nabídek vybrala komise uchazeče, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější (viz. zápis). Rada obce pověřuje
starostku obce připravit s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
208/12 Rada obce Vidče projednala a bere na vědomí program
13.zasedání ZO dne 19.4.2012
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 13/2011 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 19. 4. 2012
149/2012 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 13. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Lenka Machulová, Ing. Dalibor Kubiš, ověřovatele
zápisu Petra Jurču a Bc. Miroslava Chumchala. Zapisovatelkou
byla určena Eva Kramolišová.
150/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 12/2012 z řádného zasedání ZO konaného dne 26. ledna 2012.
151/2012 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 12. – 13. řádným zasedáním zastupitelstva obce.
152/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního
výboru ZO o činnosti mezi 12.-13. řádným zasedáním.
153/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. čtvrtletí roku 2012 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 3. 2012.
154/2012 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm.b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje změnu č. 1 rozpočtu obce za rok 2012 dle přílohy.
155/2012 ZO Vidče bere na vědomí písemnou „Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2011
č. //KŘ“. Kontrola hospodaření byla provedena Odborem
kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlín – oddělení odboru
kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky a nebyla
zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
156/2012 ZO Vidče ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, a zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje celoroční hospodaření obce Vidče
za rok 2011 bez výhrad.
157/2012 ZO Vidče ZO Vidče bere na vědomí zprávu
inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce
za rok 2011 a zprávu o likvidaci majetku obce, vyřazeného
při inventarizaci majetku obce za rok 2011.
158/2012 ZO Vidče schvaluje „Plán inventur majetku obce“,
sestavený v souladu s ust.§5 vyhlášky č. 27/2010Sb., v platném

znění.
159/2012 ZO Vidče schvaluje zveřejnění záměru prodeje majetku
obce, parcely p. č. 703/2(orná půda) o výměře 155 m 2 a pověřuje
starostku obce záměr prodeje zveřejnit na úřední desce.
- ZO Vidče schvaluje zveřejnění záměru prodeje, parcely
p.č. 751(orná půda) o výměře 1463 m2 a pověřuje starostku obce
záměr prodeje zveřejnit na úřední desce.
160/2012 ZO Vidče projednalo a schválilo nabídku
na bezúplatný převod parcely p. č. 2808/1 (ost. plocha, ost.
komunikace) do majetku obce Vidče a pověřuje starostku obce
v této záležitosti dále jednat.
161/2012 ZO Vidče projednalo a schválilo podaný návrh
na majetkoprávní řešení vlastnických vztahů mezi obcí
a vlastníkem parcely p. č. 220 v k.ú. Vidče. ZO Vidče pověřilo
starostku obce v této záležitosti dále jednat.
162/2012 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace
o postupu prací na stavbě Kanalizace obce Vidče - stavbě
kanalizačních stok a kanalizačních odbočení
163/2012 ZO Vidče schvaluje žádosti o zařazení pozemků (jejich
částí), do nového územního plánu jako plochy pro bydlení
a pro zemědělskou činnost– viz seznam.
164/2012 ZO Vidče schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. IP-1280098009/002, uzavřenou
mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně
pro nadzemní vedení NN pro stavbu RD na parcele p. č. st. 1007
v k.ú. Vidče a pověřuje starostku smlouvu podepsat.
165/2012 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů deleguje starostku
obce Vidče jako zástupce obce na jednání valné hromady VaK a.s.
Vsetín konané dne 7. 6. 2012. Jako náhradníka deleguje
místostarostku obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Duben v naší základní škole
V měsíci dubnu začíná pro školáky
poslední čtvrtrok práce. Na konzultacích se
o jejich výsledcích mohli informovat
25. dubna také rodiče. Pouze deváťáci už
mají největší starost za sebou. Všichni byli
po přijímacích zkouškách a přijímacím
řízení přijati na zvolené obory středních
škol. Na osmileté gymnázium odchází také jeden žák páté třídy.
Největší sportovní událostí se stala 26. 4. sportovní
olympiáda, jejíž disciplíny byly tentokrát sjednoceny s těmi, které
plnili žáci partnerských škol z Belgie, Estonska, a Polska v rámci
projektu Comenius. A tak naši žáci skákali do výšky, házeli
krikeťákem do dálky, běhali 50 m (starší 60m), skákali do dálky
a snažili se uspět ve vytrvalostním běhu. Nejlepší stanuli
na stupních vítězů a získali medaile a diplomy. Výsledky najdete
na webových stránkách školy.
Sportování pokračovalo i v jiných odvětvích. 4. dubna
zorganizovali naši učitelé TV okrskové kolo v basketbalu dívek,
v němž se mezi sedmi týmy nejlépe umístily dívky ze Zubří. 12. 4.
obsadili chlapci ze 4. a 5. třídy v okrskovém kole ve vybíjené
chlapců 3. místo. Zároveň v dubnu skončil seriál bruslení pro žáky

2. stupně a plavecký kurz pro děti ze 2. a 3. třídy, které na jeho
ukončení obdržely Mokré vysvědčení.
Vědomosti žáků obohatily i besedy s policistou pro 8., 5.
a 2. třídu. Prvňáčci zase 2. 4. v MŠ navštívili besedu s ilustrátorem
panem Dudkem. Osmáky tentokrát i přes počáteční rozpaky
nadchla zajímavá beseda o šikaně připravená pracovnicí z klubu
Most ve Val. Meziříčí.
Nositelem kultury je mezi námi národopisný kroužek
Valašenka, jehož členové 8. dubna vystoupili v Informačním
centru Zvonička na Soláni.
Do muzea v zámku Kinských ve Val. Meziříčí se
na výstavu o pravěku vydali 18. dubna třeťáci a páťáci. Třeťáci
jeli do Val. Meziříčí dokonce dvakrát, protože den předtím tam
byli spolu se čtvrťáky na Hodině zpěvu s Jaroslavem Uhlířem.
Pochvalu zaslouží V. Cabáková a H. Řezníčková
z 8. třídy, které po proškolení připravily pro žáky 6. ročníku dvě
odpoledne zaměřená na protidrogovou prevenci s názvem Drogám
a násilí říkáme ne. Vše se uskutečnilo v rámci tzv. PEER
programu.
J. Pečálková
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Farnost Vidče oznamuje
Mše sv. na II. pololetí se budou zapisovat 14. června od 14:30 do 16:00 hod. na faře.
Velikonoční doba – čas radosti i očekávání
Když se zeptám lidí, které jsou nejdůležitější křesťanské
svátky, nemálo odpoví, že jsou to Vánoce. Ty nikdo nepřehlédne.
Z Velikonoc si i některé děti v náboženství vzpomenou spíše
na pondělní prohánění děvčat s pomlázkou. Přesto právě
Velikonoce jsou tím nejdůležitějším svátkem. Ježíš Kristus první
den po sobotě, tedy v neděli, vstal z hrobu. Ukázal svou moc
nad hříchem i nad smrtí. Je to naše vykoupení. Vysvobození
z hříchu. Ovšem doba velikonoční netrvá jen dva dny nebo týden.
Končí velkolepým závěrem, slavností Seslání Ducha svatého, což
je 50. den po neděli Zmrtvýchvstání. Tato slavnost se také nazývá
Letnice.
Velikonoce i Letnice mají prapůvod v oslavách přírody:
Velikonoce byly původně svátky jara, Letnice oslavou začátku
sklizně. Pro Židy i pro křesťany však oba tyto svátky znamenají
mnohem víc, protože mají spojitost s událostmi z dějin spásy. Židé
si každoročně o Velikonocích připomínají historickou událost
zázračného vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského
otroctví. O Letnicích (svátku Týdnů) si připomínají další důležitou
událost - darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro křesťany
jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše,
jak už je zmíněno výše a Letnice jsou svátkem seslání Ducha
svatého, svátkem skutečné plnosti života. Jde tu tedy o nesmírně
veliké věci s obrovským dopadem na život každého člověka,
i když si toho třeba někdo není, nebo zatím ještě není vědom.
Když se Ježíš po zmrtvýchvstání ukázal apoštolům, měli
z toho radost. Ale nevěděli, co dělat. Neměli ještě odvahu
vystoupit před lidi. A navíc ještě pořád všemu nerozuměli, aby

dokázali také jiným vysvětlit, že se toto všechno muselo stát.
Čtyřicet dní se jim Ježíš ukazoval a nakonec jim nařídil, aby
zůstali v Jeruzalémě a očekávali naplnění zaslíbení. Až budou
naplněni silou Ducha svatého, mají být Ježíšovými svědky
a zvěstovat vše, co učil a vykonal pro dobro všech lidí.
Pak vystoupil k Otci a už ho nespatřili. Potom setrvávali
v modlitbách tam, kde s Ježíšem prožili poslední večeři. Desátý
den na ně sestoupil Duch svatý a oni dostali odvahu vystoupit
před lidi a také pochopili, co jim Ježíš říkal.
Víra není soukromá věc. Nelze ji žít jen doma potají
a na veřejnosti ji neprojevovat. Jestli Bohu věřím a přijímám
hodnoty, které mi nabízí, pak se to nezbytně musí projevit v mém
způsobu života. I nás Bůh vybavuje svým Duchem. První dary
dostáváme při křtu, plnost darů Ducha svatého pak při biřmování.
V letošním roce máme příležitost obnovit sílu této
svátosti devítidenní pobožností (novénou) zaměřenou na toto
téma před slavností Seslání Ducha svatého. Také uvědomělým
prožitím samotné slavnosti, která připadá na 27. května.
Zmíněnou novénu se může modlit každý doma podle svých
možností s pomocí brožurky, která je k dostání v kostele.
V předvečer slavnosti v sobotu 26. května zvu všechny
ke společné modlitbě do kaple svatého Ducha ve Starém
Zubří. Hodinová vigilie začne v 18 hodin. Pro upevnění
společenství také plánujeme farní den v sobotu 16. června
odpoledne u fary. Všichni jste srdečně zváni na besedu,
pohoštění i pobavení.
P. Karel Janečka

JEŠTĚ JEDNOU ČARODĚJNICE.
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám všem poděkovali za velmi hojnou
účast na letošním čarodějnickém sabatu. Svoji roli sehrálo
výborné počasí, ale v míře nejvyšší hlavně vaše ochota zúčastnit
se setkání s ostatními čarodějně naladěnými sousedy z naší
malebné vísky. Slovíčko malebné zní možná momentálně poněkud
odtrženě od reality, ale mohu vás ujistit, že celým čarodějným
večerem se neslo jedno velké přání – mávnutím kouzelného
proutku zahladit stopy po kanalizaci a pohledem z okolních kopců
opět viděti Vidče v plné kráse.

Děkujeme také všem zúčastněným malým i větším
čarodějům a čarodějkám, které bylo jen těžko rozeznat
od pravých. Většinou je prozradil jen šťastný úsměv po splnění
některé ze soutěží uspořádaných během kouzelného odpoledne.
Všichni prokázali výtečné znalosti přírody a rostlin, objevili své
dovednosti hmatové i chuťové a projevili velkou pohybovou
obratnost. Začarovali si a zatancovali s opravdovými
čarodějnicemi – Evelínou a Pampelínou ze Země pohádek

a dokonce mohli obdivovat požární zásah místních mladých
hasičů, kteří ukázali, že se Vidče nemusí obávat o bezpečí svých
domovů. Hasičský dorost útočil na oheň tak vehemetně
a profesionálně, že sklidil obrovský aplaus všech účastníků
letošního čarodějnického sletu.
Závěr odpoledního programu nemohl pak vyvrcholit
jinak než upálením té jediné zlé čarodějnice, kterou jsme ve svém
středu odhalili. Celý rok nám škodila, ale s tím je definitivní
konec, protože zaslouženě skončila na hranici a její popel roznesl
vítr po okolních loukách, jako varování všem, kdo by se
pokoušeli škodit hodným lidem. Při této příležitosti
bychom chtěli apelovat na vzájemné pochopení
a toleranci obyvatel naší vísky a přimět některé z nich
k zamyšlení, jestli by nebylo ku prospěchu věci věnovat
svoji energii utápěnou ve stížnostech raději pomoci při
organizování podobných akcí stmelujících naše občany
i občánky všech generací. Je něco hezčího než
rozzářený dětský obličejík nebo sousedské úsměvy
při večerním posezení po dnech plných shonu? Je těžké
něco tvořit pro ostatní, když vám to stěžovatelé ztěžují.
Tímto se omlouváme všem, kterým vadilo, že jsme
zábavu přetáhli o 19 minut a ubezpečujeme ostatní, že
se nenecháme odradit od dalších aktivit vedoucích
k upevnění sounáležitosti s naší obcí a jejich občany.
Závěrem děkujeme country kapele Lososi,
která výtečně rozproudila večerní taneční zábavu,
děkujeme všem ochotným pomocníkům z řad sousedů
a rodinných příslušníků, děkujeme Petru Jurčovi za prostory
a zázemí, děkujeme firmě Cobbler za dřevo na hranici a místnímu
hasičskému sboru za bezpečný požár, děkujeme vedení obce
za povolení a podporu, děkujeme sami sobě, že jsme to zvládli, ale
hlavně děkujeme VÁM, že jste přišli.
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Za všechny „bezejmené“, ale velmi obětavé čaroděje a čarodějky
Zdeslav Strašlivý z Jedloviny

DOBRÁ ZPRÁVA PRO DĚTI, Haló, haló, haló !!!
Děti budete mít svátek a my dospěláci pro vás máme
dárek. V pátek 1. června se můžete projít opravdovým
POHÁDKOVÝM LESEM. Nevěříte? Tak popadněte své rodiče
za ruku a přijďte ve čtyři hodiny odpoledne k rybníku Havránku.
Ale pozor, postupujte opatrně,
podle
posledních
zpráv
se
do rybníka po letech vrátil vodník
a byl viděn, jak na břehu kontroluje
hrníčky. A to není všechno. Cestou
potkáte broučky a berušky, lesní
víly, báby kořenářky a čarodějnice.
Raději
neloupejte
perníček
z chaloupky pod lesem. Bydlí tam
ježibaba s ježidědkem a lopatu mají
připravenou u pece. A představte si,
že budete muset bojovat se spoustou
hlav strašlivého draka ze sluje
pod Skalou a doslova a do písmene
vás čeká děsivá procházka Peklem plným zlomyslných čertů. Kdo
ale zdolá celou trasu bez bázně a hany, kdo odolá všem nástrahám
pohádkových bytostí a splní všechny úkoly, dočká se v cíli nejen

sladké odměny.
Na škvárovém hřišti vás bude čekat veliký dětský
táborák, klacíky a hlavně špekáčky na doplnění ztracených sil.
Občerstvení pak bude lákat jistě nejen vás, ale také vaše rodiče,
neboť v případě sucha je třeba spláchnout prach, v případě chladu
zahřát organismus troškou dobrého moku a v případě jiného
počasí osvěžit tělo drinkem pro jiné počasí. Vše bude vzorně
připraveno. Takže ještě jednou:

V pátek 1. června v 16 hodin pod Havránkem
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM !!
Děti, rodiče, babičky, dědečci, tety a strýci, přijďte se pobavit
pohádkovou veselicí.
Srdečně zvou pořadatelé
z komise pro volný čas dětí a mládeže a kulturní komise RO
Po programu budou starší děti pořádat pohádkovou
diskotéku. Poproste maminky, ať vám kostým princezny, prince,
pohádkových bytostí nebo zvířátek, nezapomenou vzít sebou.
Budou se pouštět i dětské písničky v rytmu disko. Holky z 5. třídy
to s vámi rozjedou na plné pecky a těší se na vás.

MAMINKY DNES MAJÍ SVÁTEK….
Přináším písničku k svátku vám, s ní přání v srdíčku
jedno mám, ať všichni lidé jsou přátele…
Jako každým rokem, tak i letos, jsme naším maminkám
zatančili, zazpívali a popřáli jim k svátku matek. Děti se při
nacvičování těšily, jak udělají maminkám a nejen těm, ale
i tatínkům a prarodičům, svým vystoupením radost. A tak se
ve středu v naší školce představily krásné duhové víly, které
lehounce zatančily se stuhami. Poté pracovití šmoulíci, kteří nám
ukázali, jak se namáhavým cvičením udržují v kondici. A nakonec
za poslechu Elvise se ruce každé maminky, proměnily v tvořivou
plochu, na kterou jim děti vytvořily obrázek od srdíčka.

A ti nejmenší??? Ti se předvedli s otevřením jarní louky,
na kterou přiletěla spousta berušek, ptáčků a broučků.
Všem, kteří se přišli na děti podívat, děkujeme
za klidnou a příjemnou atmosféru. A maminkám ještě jednou

děkujeme za vše, co pro své děti s láskou dělají. A přejeme
spoustu dalších sil a elánu. No, ale tím besídka neskončila!
Pro všechny přítomné bylo připraveno překvapení
na naší školní zahradě. Již z dálky bylo vidět, že v trávě
na pařízcích jsou usazení draví ptáci a další neznámí tvorové
skrytí v přepravních klíckách. Co tam bude? Určitě se v hlavě
každému z přítomných tato otázka promítala. Navštívila nás
p. Kamila Křupalová z Hošťálkové, která pracuje v chovné stanici
pro poraněná zvířata a ptáky.

Svým poutavým vyprávěním nám představila své
svěřence. Každý z nich měl svůj příběh, jak se ve stanici ocitl.
Díky tomu jsme mohli obdivovat vzácného RAROTA
OBECNÉHO, dále Káně lesní a Poštolku. Mezi upovídané byly
představeny kavka a sojka, ale s námi se do řeči nedaly. Dověděly
jsme se spoustu humorných zážitků s nimi. Také straka byla
představena i se svou zálibou ve sbírání plechových vršků od piva.
Respekt vzbuzoval krkavec se svým obrovským silným zobákem.
Své umění s otáčením hlavy nám předvedly dvě sovy obecné
a krásou vynikala vzácná sova pálená. Největším opeřeným
návštěvníkem byl Výr velký.
Děti i dospělí měli možnost si pohladit, zkusit a udržet
káně na ruce jako sokolníci.
Na závěr bylo odhalení a otevření přepravek! K pohlazení byl
medvídek mýval a malé lišče. Z krásného odpoledne vyznívala
obětavost p. Křupalové v práci s těmito tvory, láska a soucit
k nim.
Tímto jí chceme poděkovat a popřát hodně zdaru
a trpělivosti při této záslužné práci.
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Za MŠ Vidče zapsala
Ivana Cabáková, Jitka Kadlubiecová

Knihovna
V pátek 1. června bude knihovna otevřená jen
do 15 hodin. Potom bude oslava Mezinárodního dne dětí nazvaná
„Pohádkový les“.
Měla jsem velkou radost, když jsem dostala e-mail
od pana Giebische Romana z Národní knihovny v Praze,
ve kterém se uvádí: Nedávno jsem na webu četl článek, co se dá
ještě koupit za korunu: poštovní obálka, list kancelářského papíru
(stojí padesátník, ale nemají jak vrátit), křída. Přišlo mi líto, že
koruna česká ztrácí svou hodnotu a přemýšlel jsem, co bych mohl
pro a za korunu udělat:-) Napadlo mě vydat knížečku v edici
Laskavé čtení. Vybral jsem jarně-letní básničky Miloše
Kratochvíla s obrázky Markéty Vydrové. Díky laskavosti
a vstřícnosti všech zúčastněných Vám tuto knížečku mohu

nabídnout za 1,- korunu českou. S díky a přáním všeho dobrého
Stanislav J. Juhaňák.
Ihned jsem knížečku objednala v množství, aby vyšlo
na všechny děti v MŠ i v první a druhé třídě ZŠ. Bylo mně
vyhověno a děti je dostanou při různých příležitostech – MDD,
pasování prvňáčků na čtenáře, soutěže apod. Děkujeme panu
Stanislavu J. Juhaňákovi.
V knihovně příští měsíc připravujeme:
- oslava MDD – soutěže, hry, čtení, povídání
- besedy s dětmi ze školní družiny
- pasování prvňáčků na čtenáře
Knihovnice D. Karasová

! NOVĚ OTEVŘENO !
TOP SECOND HAND
Značkové oblečení z Anglie
Připravila jsem pro Vás zajímavé

za bezkonkurenční ceny
Monika Pavlíčková
737 189 601
více informací na www.uctovalassko.cz

Nabízím oblečení:

kojenecké

dětské od 1 – 15 let

sportovní pro dospělé (dresy, šust.
bundy a kalhoty, ¾ kalhoty, trika, mikiny …)

společenské pro dospělé (sukně, halenky …)

na běžné nošení (rifle, bundy, trika, tepláky …)
Zn. Lonsdale, Reebok, Nike, Adidas, Next, Georgie, Ralph
Lauren
Od dubna přijímám do komisního prodeje od vás po dětech:
odrážedla, interaktivní hračky, brusle, boty, kočárky …
V omezeném množství, vše po domluvě se mnou.

Provozovna:
Bývalý kinosál v Domku
Valašská Bystřice – centrum
Monika Mročková
(vedle cukrárny)
Tel.: 728 060 850
otevřeno: Po – Čt 8:00 – 15:45
Pá
8:00 – 17:30
www.aukro.cz → monikl 1703
So
7:30 – 10:00
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1. června je Mezinárodní den dětí. Přejeme tedy všem dětem v naší obci hodně štěstí,
spoustu opravdových kamarádů a ať se jim splní všechny jejich sny a přání.
Redakční rada

Sport
Fotbalisté z Vidče pokračují i nadále s perfektními výkony
I nadále fotbalisté z Vidče podávali ve svých zápasech perfektní výkony. Ačkoliv ne vždy
v uplynulém období vyhráli, pohledy na jednotlivé tabulky jsou velice lákavé, obzvlášť v případě mužů „A“.
V souhrnu lze říct, že videčským hráčům se na jaře zcela jistě daří a již nyní můžeme předvídat, že celá sezona
2011/2012, která skončí 17. 6. 2012, bude pro Vidče z hlediska fotbalu hodnocena úspěšně.

TABULKY – STAV KE 20. 5. 2012
Muži „A“ – Středomoravská 1.A tř., sk. A

Mladší žáci – OP mladších žáků, sk. B

Mladší přípravka – OP mladší přípravky, sk. B
Muži „B“ – IV.tř. OP mužů, sk. B

Vše o fotbale naleznete na tradičních místech – fotbalová
skříňka v centru obce, ve Valašském deníku, na internetu
www.vidce.cz, anebo podpořte fotbalisty návštěvou samotných
zápasů. Děkujeme.
Mgr. Petr Liška

Muži „B“ v jarní části sezony 2011/2012

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého
měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory
redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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