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Stejně jako minulá léta, upozorňujeme v tuto dobu naše občany,
že pálení trávy popř. dalšího domovního odpadu, je možno
provádět zcela výjimečně a pouze v případě, že je tráva úplně
suchá a pro pálení jsou vhodné povětrnostní podmínky (platí
i pro jiný odpad - ořezy stromků, keřů, apod). Rovněž
připomínáme všem, kteří občas rádi pracují i ve sváteční dny,
aby si především nedělní čas užili k příjemným chvilkám
a nerušili okolí motorovými sekačkami a pilami. Děkujeme vám.
A také děkujeme všem, kteří si své travnaté pozemky udržují
posečené. (Slimáky nesnášíme všichni!)

Další informace:
- Stavba kanalizace pokračuje v plánovaných termínech, práce jsou velmi často ztíženy množstvím již uložených sítí i dalších
objektů. Hlavní komunikace je již lépe sjízdná, boční cesty už hůře, někde se objevují více či méně propadlá místa. Jezděte prosím
stále opatrně. Ukončení celé stavby se pomalu přibližuje (začátek listopadu-nejzazší termín, pokud nás nezaskočí nějaká přírodní
kalamita), věříme ale, že to bude dříve. Moc vám všem děkuji za pochopení problémů, které tato stavba s sebou přináší.
- Opravy potoka Maretky, kterou financují Lesy ČR, budou podle plánu ukončeny v říjnu tohoto roku. Věříme, že se díky kanalizaci
v potoce časem znovu objeví ryby. Hlavně ale voda, nějak jí ubývá .
- Socha „Krista“ je opravena, dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR máme schválenou. Zbývá dokončit opravu podstavce
pro umístění desky se jmény našich občanů, padlých nebo nezvěstných v době 1. světové války (1914-1918). Pro památku na tyto
oběti byla socha původně zhotovena, podle pamětníků i s deskou , na které byl seznam obětí. Deska se jmény se v průběhu času
bohužel ztratila. I to se stává, škoda.
- Pouť proběhne na tradičních místech, nebojte, firma Alpine stejně jako minule, současné staveniště na potřebnou dobu vyklidí
a uklidí.
Přeji vám všem pěkné léto
Štěpánka Mikulenková, starostka
Našim žákům i jejich učitelům přejeme úspěšné zakončení školního roku 2011/2012.
Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v základní i mateřské škole za jejich práci v tomto
školním roce. Všem dohromady přejeme hezké prázdniny plné radosti a pohody.
Všem našim občanům přejeme slunečné léto, příjemnou dovolenou a stejně jako v loňském roce, pokud možno málo
starostí, ale především hodně trpělivosti a pochopení s probíhající stavbou kanalizace. Děkujeme.
Štěpánka Mikulenková , starostka

Svoz odpadu v druhém pololetí roku 2012
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin; Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Do popelnice na směsný odpad patří: smetí, popel, starý textil, použité hygienické potřeby, staré pryže,
mastné papíry, drátěné sklo, rohože, kousky koberce, obaly od džusu. Do popelnice nepatří !!! Kovový odpad, části
motorů či elektromotorů, autobaterie, pneumatiky z kol-motocyklů, kamení, cihly, suť nebo odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat k odvozu tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky a nebyly
zastrčeny u plotů nebo rodinných domů. V zimním období zajistit maximální zpřístupnění k popelnicím.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
SVOZ: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2012.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET
láhve, plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového
zboží, fólie, obaly a láhve z umělých hmot.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 11. 7., 8. 8., 12. 9., 11. 10., 14. 11. a 11. 12. 2012.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 11. 7., 8. 8., 12. 9., 10. 10., 14. 11. a 12. 12. 2012.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané
či sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový
papír, spisy, katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené
typy pytlů budou ve svozový den přichystány na místech,
ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice, musí být
zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby při
manipulaci (nakládání) nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.

Usnesení č. 23/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 5. 2012
209/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
210/12 Rada obce Vidče opětovně projednala podmínky
pro stavbu stoky A4. Viz zápis.
211/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 22/2012 ze dne 17. 4. 2012. Úkoly byly splněny.
212/12 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu o dílo
na stavbu „Vodovod Fabián – východ“ a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.
213/12 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu o dílo
na stavbu „Oprava sociálních zařízení v MŠ“ a pověřuje starostku
obce smlouvu podepsat. Současně souhlasí se zahájením prací
v MŠ od 1. 7. 2012. Z tohoto důvodu bude změněn provoz v MŠ,
která bude od tohoto data uzavřena. Náhradní umístění dětí v této
době projedná s rodiči ředitelka MŠ.
214/12 Rada obce Vidče schválila úpravu platu ředitelky MŠ
(specializační příspěvek ped. prac. dle §133 školského zákona).
215/12 Rada obce Vidče schválila odměnu řediteli ZŠ.

216/12 Rada obce Vidče bere na vědomí, že socha „Krista“ bude
po opravě umístěna na původním místě na hřbitově.
217/12 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o pokračování
prací na stavbě odkanalizování obce Vidče.
218/12 Rada obce Vidče projednala:
- Dopis radě obce Vidče čj. 160/2012 ze dne 30. 4. 2012.
Výsledky projednání sdělí pisateli radní obce pan
Bc. Miroslav Chumchal
- Havarijní stav části místní komunikace s ředitelstvím SÚS
ve Valašské Meziříčí
a schválila
- Žádost občanů z místní části Háje o opravu cesty, která je
v havarijním stavu
- Zpracování projektu na opravu hasičské zbrojnice
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 24/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. 6. 2012
219/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
220/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 23/2012, ze schůze rady dne 15. 5. 2012. Úkoly byly
splněny.
221/12 Rada obce Vidče projednala a schválila vícepráce
u staveb „Vodovod Fabián – východ“ – změna stavby
před dokončením a „Oprava sociálních zařízení v MŠ“.
222/12 Rada obce Vidče projednala a schválila Mandátní
smlouvu s firmou H&H CONSULTING a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.
223/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti občanů
na vybudování vodovodní přípojky s napojením na hlavní
vodovodní řad obce a pověřuje starostku obce podepsat Smlouvu
o právu provést stavbu.
224/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o pokračování
prací na stavbě odkanalizování obce Vidče a informaci ke stavbě
stoky K2.
225/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí termín
zahájení stavebních prací u prodloužení hlavního vodovodního
řadu obce a opravu sociálních zařízení v MŠ v měsících
06-08/2012. Zároveň projednala a schválila opravu hlavního

vchodu do budovy obce a dodání a montáž zábradlí u autobusové
zastávky Křižnice.
226/12 Rada obce Vidče schválila:
- Opravu části komunikace v lokalitě Vidče Háje
- Opravu hasičské zbrojnice v rámci MAS Rožnovsko
a projednala žádosti občanů na řešení svodu dešťových vod,
vybudování točny cesty, opravu komunikací v obci. Uvedené
žádosti budou řešeny v pozdějším období.
227/12 Rada obce Vidče projednala a schválila umístění
pamětní desky padlým hrdinům 1. světové války u sochy Krista
na místním hřbitově.
228/12 Rada obce Vidče projednala a schválila Darovací
smlouvu obec (TJ) MAS Rožnovsko.
229/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí dopis č. 195/2012.
230/12 Rada obce Vidče projednala a schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o pronájmu k pozemku mezi obcí Vidče a Valašským
ZOD, družstvo se sídlem Zašová, Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o nájmu nemovitostí č. 818/2004. Rada obce pověřuje starostku
obce Dodatek č. 1 a Dodatek č. 3 podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Květen ve videčské základní škole
Občané naší země i videčské děti si
dny volna užívali v květnové státní
svátky – 1. a 8. května. Na další
svátek se však už mnohé děti
připravovaly.
Nemohly
přece
zapomenout na své maminky. Den
matek je svátek rodinný, ale čtvrťáci
9. 5. a prvňáci 11. 5. si pro své nejmilovanější připravili pěkný
program, který dokonce prvňáčci rozšířili a nachystali si i pro své
tatínky.
Starší žáky ze 7., 8. a 9. třídy zaujalo i divadelní
představení ve Zlíně s názvem Škola základ života.
V pondělí 14. května odjeli čtvrťáci, šesťáci a sedmáci
do valašskomeziříčského zámku Kinských, kde také sídlí Muzeum
regionu Valašsko. Účastnili se programu seznamujícího se
životem ptáků, na nějž navazovala soutěž, kterou vyhrál Jan
Kubját. Druhý program pojednával o pravěku a doplňovaly ho
i praktické činnosti pro děti, např. mletí mouky, tkaní látky, …
Na exkurzi do záchranné stanice pro zvířata
v Bartošovicích se byli 15. května podívat druháci a třeťáci. Cíle
jiných výletů byly bližší, ale také zajímavé. Osmáci
s tělocvikářem Pavlem Drdou podnikli cyklovýlet na Bystřičku
a prvňáci se podívali do jízdárny pod Hradiskem a ověřili si svou
statečnost jízdou na koni.

Znalosti, schopnosti a dovednosti si rozšířili páťáci
v hodinách výtvarné výchovy, kdy si nabatikovali trička teplou
i studenou batikou. Čtvrťáci zdokonalovali zase svou cyklistickou
techniku na dopravním hřišti v Rožnově a všichni získali průkaz
cyklisty. V závodě všestrannosti mládeže v Rožnově poměřili
čtyři sedmáci své síly s ostatními hlídkami Rožnovska.
3. května zavítal mezi naše osmáky pan J. Lakomý z IPS Úřadu
práce ve Vsetíně a podal jim potřebné informace pro příští rok
ohledně volby povolání a výběru střední školy.
Ve své činnosti pokračuje i národopisný kroužek
Valašenka. 19. května se jeho členové účastnili nesoutěžní
přehlídky dětských souborů v Zubří. Zdařilé představení
doprovázela hrou na malý cimbál a housličky Katka Fryšarová.
Paní učitelky D. Kovářová a Š. Pavlíčková v týdnu
od 6. května do 13. května navštívily v rámci projektu Comenius
Estonsko. S učiteli z partnerských škol z Belgie, Estonska a Polska
zde na závěrečné schůzce koordinátorů hodnotili končící dvouletý
projekt a připravovali projekt nový.
A protože v květnu už pomýšlíme na konec školního
roku, začínají se děti vydávat na školní výlety. 29. května se
do westernového městečka v Boskovicích vydali třeťáci, čtvrťáci
a šesťáci. Zhlédli připravený program a sami si též vše prohlédli
a leccos vyzkoušeli.
J. Pečálková
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Knihovna
Knihovna bude i v době prázdnin
otevřena ve středu od 13:00 do 18:00
hodin a v pátek od 12:00 do 17:00 hodin.
Chtěla bych požádat všechny čtenáře,
kteří navštěvují knihovnu „jen svátečně“,
aby vrátili knížky, protože 25. - 27. 6.
bude probíhat inventarizace knih.
Koncem června bude také vyhodnocena soutěž
O nejlepšího dětského čtenáře. Výsledky budou zveřejněny
ve Videčském zpravodaji a prvních deset si může přijít pro ceny

do knihovny.
Také v květnu navštívila knihovnu školní družina
s p. učitelkou D. Třeštíkovou. Jde spíše o zábavný program,
protože učení mají děti za dopoledne dost.
Děkuji za spolupráci v tomto školním roce vedení ZŠ
i MŠ, učitelům a zaměstnancům.

Ve středu 27. 6. 2012 bude knihovna zavřena
z důvodu inventarizace knižního fondu.
Přeji všem spoluobčanům příjemné a slunečné léto.
Knihovnice D. Karasová

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 7. června jsme v naší knihovně slavnostně
pasovali prvňáčky na čtenáře. Třídní učitelka D. Halamíková
přivedla 25 dětí (2 byly nemocné), které zaplnily knihovnu. Tak
početnou třídu jsme tu dlouho neměli.
Po zahájení se slova ujala p. Boženka Zajícová, která
na nás nezapomíná, i když už v knihovně nepracuje. Po chvíli
pozvala Pipi dlouhou punčochu, kterou předvedla p. Renata
Vinklerová z MěK Rožnov
p. R. Pak už si povídali
o knihovně a knížkách, děti
ukázaly, že umí číst a mohou
z nich být čtenáři místní
knihovny. Děti slíbily, že
budou mít rády knížky
a budou se k nim chovat
opatrně a s úctou. Potom je
Pipi
dlouhá
punčocha
pasovala na čtenáře a ode mě
dostaly čtenářský průkaz
a drobné dárky.

Děti si chtěly hned vypůjčit knížky, což mě překvapilo
a příjemně potěšilo. Pasovali jsme i děti ze Stříteže nad Bečvou,
ale ty se s rodiči rozhodnou, do které knihovny budou chodit.

Knihovnice D. Karasová

Výšlap okolo Vidče dne 19. května 2012 – VII. ročník
Tak se to konečně podařilo! Tato šťastná myšlenka se
uhnízdila v hlavě všem, kteří připravovali už potřetí VII. ročník
výšlapu okolo Vidče. Sobota 19. května byla pro výšlap jako
stvořená - nebe bez mráčku, ideální teplota. Toho všeho využili
organizátoři turistického oddílu seniorů SPV TJ Vidče, kteří
výšlap okolo Vidče pořádají už od roku 2004.
Před desátou hodinou se shromáždili u ZŠ ve Vidči
turisté, kteří měli chuť si obejít dědinu, i když jen zčásti. Trasa
výšlapu měla zhruba 12 km, takže je to tak polovina všech
kilometrů v případě, že bychom si chtěli celou dědinu obejít
po kopcích okolo. Každý účastník po zaplacení startovného
nafasoval ještě před oficiálním zahájením účastnický list a energii
na cestu – tatranku. Děti ještě lístečky na občerstvení zdarma.
Po podrobném seznámení se směrem pochodu i různými
nástrahami trasy se všichni vydali na cestu směrem do Spiny.
Trasa vedla Na Hory, do Uhlisk a k Jedlovině, kde bylo jedno
z přístupových míst. Tam čekali netrpělivě další turisté
na připojení k většině. Výšlap pokračoval dále na Kutiska, viadukt
a až na vrchol Hradiska. Při výstupu na zříceninu si nenechal
nikdo z účastníků ujít krásný výhled do okolí z minirozhledny
těsně pod vrcholem. Při té příležitosti konstatovalo několik lidí, že
se tam měla postavit Jurkovičova rozhledna. Aspoň by z ní bylo
něco vidět, kdežto teď z ní jsou vidět převážně stromy a ještě je
kvůli ní zbytečný humbuk.
Na vrcholu Hradiska byl delší oddych vyplněný úkolem.
Účastníci výšlapu totiž řešili kviz. Všichni tvrdili, že je těžký, ale
chtělo to jen trochu přemýšlet, občas se mrknout na informační
tabule u OÚ a vzpomenout si na vlastivědu. Nakonec všichni
otázky nějak zodpověděli a vydali se dál po značené cestě
z Hradiska dolů, ke studánce. Protože se velmi oteplilo, přišla
voda ze studánky vhod a mnozí jí využili k osvěžení. Od studánky
se šlo opět lesem k „Obrázku.“ No a odtud už to bylo jen coby
kamenem dohodil na „Zuberák“ a na Saharu.

Tam se po náročné túře všichni konečně posadili, dosyta
občerstvili a čekali na vyhodnocení kvizu. Pravda, moc valně
účastníci výšlapu nedopadli, ale nakonec ti tři nejlepší byli
po zásluze odměněni turistickými mapami našeho regionu. Vyhrál
místní rodák Antonín Kristek a za ním následovaly dámy Alena
Petruželová a Alena Mičkalová. Ty nejsou místní rodačky
a poctivě přiznaly, že z nabízených možností spíše tipovaly, což
nakonec vyšlo.

Organizátoři děkují za pomoc při výšlapu děvčatům
ze ZŠ Tereze Mičkalové a Barči Škařupové. Také paním Blance
Drdové a Mileně Dudové, které už tradičně porcovaly a vydávaly
účastníkům výšlapu živáňskou, kterou opět velmi chutně připravil
místní řezník a uzenář Martin Dobeš, za což mu patří dík.
A především děkují organizátoři všem, kteří na tuto akci přišli.
Podle rozdaných tatranek to bylo na sedmdesát lidí, což byl
v historii výšlapu sice horší průměr, ale potěšilo, že přišlo hodně
mladých a dětí. Příští rok to bude určitě lepší!
Marcela Švajdová
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Výšlap okolo Vidče

Jarní zájezd do CHKO Kysuce a Moravskoslezské Beskydy
První poznávácí a turistický zájezd v tomto roce
připravila pro zájemce opět Marcela Švajdová na sobotu
12. května. Všichni dostali dopředu podrobný program a jako
vždy byla vedoucí zájezdu perfektně připravena a poskytla nám
vyčerpávající informace o oblasti, kterou jsme projížděli
i o místech, která jsme navštívili. Již tradičně jsme jeli s panem
J. Skalíkem, který nás vždy bezpečně doveze do cíle i zpět domů.
Počasí bylo slunečné, obloha modrá bez mráčků a díky
tomu byla rázovitá krajina Kysuc ještě malebnější a krásnější.
Pokračovali jsme v jízdě po nové horské silnici a sledovali
nádhernou přírodu s vyhlídkou na Malou Fatru a jiná pohoří.
Dorazili jsme na osadu Tanečník, kde po čtyřiceti letech obnovili
jízu vláčkem po úzkorozchodné železnici. Čekala nás 3,5 km
dlouhá procházka k rozhledně na sedle Beskyd. Bylo tak
nádherně, že jsme z rozhledny viděli Roháče a na opačné straně
Kriváň, prostě celé panorama hor. Vláček na nás čekal a dopravil
nás zpět. Při další cestě autobusem jsme zastavili na hrázi vodní
nádrže Nová Bystrica, která je zásobárnou pitné vody pro město
Čadca.
Další zastávkou byla Stará Bystrica, kde jsme všichni

obdivovali první orloj na Slovensku. Působivé a architektonicky
sladěné byly i ostatní stavby v blízkosti orloje. Celé prostranství
bylo krásně upraveno. Při prohlídce Staré Bystrice začlo poprchat
a brzy přišel déšť. Nedošli jsme na rozhlednu na kopec Bobovec,
protože by nebylo nic vidět.
Naše cesta dále pokračovala do nejvýchodnějšího cípu
České republiky, Hrčavy. I přes drobný déšť jsme šli na trojmezí,
kde je společná hranice tří států – Polska, Slovenska a ČR. Došli
jsme na krytá odpočívadla s třemi mramorovými sloupy, které
symbolizují hranice tří sousedících států. Cesta zpět už byla bez
deště a v Hrčavě jsme se občerstvili v místní hospůdce.
Při návratu domů jsme zjistili, že jsme měli štěstí,
protože ve Vidči pršelo celý den.
Byl to skvělý zájezd, na kterém jsme hodně viděli,
poznali a udělali si krátké turistické výšlapy. Za všechny účastníky
zájezdu ze srdce děkuji vedoucí zájezdu Marceli Švajdové
a za bezpečný návrat domů řidiči autobusu Janu Skalíkovi.
Budeme se těšit na podzimní zájezd, který bude asi
na Přerovsko. Necháme se překvapit.
Účastnice zájezdu D. Karasová

Foto: M. Švajdová
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Cesta pohádkovým lesem
Páteční ráno, 1. června, pořadatele vůbec nepotěšilo.
Několikrát padla otázka: Co když nepřestane pršet? Od této
myšlenky jsme utíkali co nejdál. Našim přáním bylo hezké počasí,
bohužel opak byl pravdou. Přišel prudký liják, vítr, ochlazení.
Museli jsme se rozhodnout, zrušit nebo nezrušit akci? Mnozí z nás
to vzdávali již dopoledne, ostatní jásali jen se mezi mraky ukázalo
malinko modra. Bohužel ne na dlouho.
Jsem optimista, ale s přibývajícími kapkami deště i mně
začaly ubývat síly na bojovnosti. Nechtěla jsem to vzdávat, ale
pomalu jsem se přidávala k těm, co věřili v neúspěch. Bylo
lítostivé poslouchat pořadatele, jak to mohla být úspěšná akce.
Všichni se těšili, jak oživí pohádkové bytosti a udělají radost sobě,
dětem i dospělým. Nakonec vše dobře dopadlo, nic se rušit
nemuselo a i počasi se umoudřilo. Malinko se oteplilo, těžké šedé
mraky odpluly a vykouklo i sluníčko. Modrá obloha dodala elán
pořadatelům, aby včas připravili stanoviště a pohádkové bytosti.
V mžiku vodník rozveselil rybník Havránek, zapálil si fajku
a čekal až přijdou děti. Piráti zase zatarasili cestu a návštěvníci se

museli vykoupit, aby mohli pokračovat. Třeba na zámek, kde
panoval král s královnou a zdobila ho brána plná růží. O zábavu
pro děti se zde postaraly princezny. Věřím, že i dospělí ocenili píli
žáků 9. třídy ZŠ.
Dětem se stýskalo po drakovi, bohužel jej odradilo letět
mezi těžkými děšťovými mraky a omlouvá se, že jeho dračí sluj
byla prázdná. Slibuje, že příští rok určitě přiletí. V zámku se tedy
děti neměly čeho bát, ale ve skalách na ně netrpělivě čekali čerti.
No čert se tam usadil jen jeden a vypadal přátelsky, ale čtyři
čertice s luciferkou, ty si na děti posvítily. Nakonec, ale všichni
poznali, že se nebylo čeho bát. Žáci 8. třídy dostali pochvalu.
Dále na trase stála perníková chaloupka ježibabky
a ježidědka. Vypadala tak kouzelně, že děti úplně zapomněly mít
strach. Stejně jako Jeníčkovi a Mařence, dětem sedla babka
na lopatu a ty ji šuply do pece a za odměnu dostaly kousek
perníkové střechy. Potom si spoustu dětí odneslo domů bylinky
od našich kořenářek.

Foto: M. Švajdová
Také děti mohly potkat Křemílka a Vochomůrku, kteří
byli chvílemi tak zmatení, že nevěděli, který je který. Navíc mnozí
přejmenovali Vochomůrku na Muchomůrku, ale tu přeci vaří
čarodějnice s hady, s žábami a pavouky, aby rozdávaly svou zlost.
Následoval vílí palouk, který zářil barvami duhy. Vílí
úsměv pomohl dětem, aby se nebály v loupežnickém doupěti. No
a nakonec se loupežníci nechali sami oloupit.
Na konci naší pohádkové cesty čekaly Červené
Karkulky, které děti za jejich statečnost odměnily.
V dalším programu zatančily malé duhové víly tanec se
stuhami. Také počasí si s námi dále hrálo. Jen co dotancovaly
berušky, zatáhlo se a spustil se silný liják. Naštěstí sluníčko bylo

zvědavé a vykouklo, takže mraky se začaly zase ztrácet a všichni
obdivovali duhový most. Jedna duha ovšem byla málo, tak se
přidala ještě druhá, což bylo krásné zakončení oslav pro děti.
Vždyť právě ony slavily svůj svátek. Pozvání na oslavu přijalo
přes 145 dětí s rodiči a prarodiči, kteří se nedali ani spočítat. Tato
hojná účast potěšila všechny pořadatele.
Děkuji všem pořadatelům ve Vidči, kteří nezklamali.
Svůj úkol všichni splnili jak nejlíp mohli. Věřím, že všichni
návštěvníci pohádkového lesa náležitě ocenili nápaditost všech
pořadatelů a zároveň všem děkujeme za účast.
Do budoucna si přeji, aby se cesta pohádkovým lesem
stala tradicí.
Zdeňka Holišová
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná
od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.

Připravila jsem pro Vás zajímavé

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
za bezkonkurenční ceny

PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.

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

Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované
panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné
dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice
od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy na okrasné dřeviny.

Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR.
ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Sport
Sezóna 2011/2012 skončila a byla ve Vidči vydařená
V době, kdy vznikaly tyto řádky a informace (10.6.), sice ještě čekalo na videčské „áčko“ a „béčko“
jedno mistrovské utkání a v soutěžích mladších žáků a přípravky zbývalo dohrát soupeřům odložené zápasy, ale i tak
můžeme s radostí konstatovat, že sezona 2011/2012 byla ve Vidči úspěšná. Dokládá to pohled na tabulky mužů
i mládeže.
Podrobněji se ještě ke skončené sezoně vrátím za měsíc v dalším vydání zpravodaje, včetně tabulek střelců
jednotlivých čtyř družstev Vidče. Již nyní je na místě poděkování jak hráčům, trenérům, vedení TJ Vidče-oddílu
kopané, tak také všem divákům, příznivcům, přispěvatelům a zejména OÚ Vidče. Všichni, kteří se jakkoliv přičinili k tak úspěšné
fotbalové prezentaci naší obce, zaslouží poděkování. V době vzniku těchto řádek byli muži „A“ v tabulce Středomoravské 1.A třídy,
skupiny „A“ na 2.místě se 47 body, před nimi byly o dva body Vlachovice a třetí místo patřilo Hutisku-Solanci. V rámci IV. třídy OP
mužů skupiny „B“ byli muži „B“ v tabulce na 4.místě se 41 body, první byla Juřinka „B“, za ní Hutisko „B“ a třetí místo patřilo hráčům
Loučky. Mladší žáci byli v soutěži Okresního přeboru mladších žáků, skupině „B“ na 4.místě, a na stejném místě se usadilo družstvo
mladší přípravky v Okresním přeboru mladší přípravky, skupině „B“.

Muži „A“ v úspěšné sezoně 2011/2012

Z mužů „A“ byl nejlepším videčským střelcem obávaný kanonýr Michal Kramoliš, u mužů „B“ vedl pomyslnou tabulku
střelců Jiří Vaculín. V případě mladších žáků pak Jakub Kubját a jako nejlepší z videčské mladší přípravky se zapsal do střelecké listiny
Daniel Němec.
Mgr. Petr Liška
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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