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Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych touto cestou velmi
poděkovala všem Vám, kteří jste na benefičním koncertu dne 22. března
tohoto roku přispěli svým finančním příspěvkem na částečnou úhradu
léčebných nákladů pro Ondřeje Heryána. Velmi děkuji rovněž všem
účinkujícím členům pěveckého sboru Beseda z Valašského Meziříčí se
sbormistrem Stanislavem Machancem. Stejně velké díky patří i sdružení
Člověk člověku z Valašského Meziříčí pod vedením MUDr. Hany
Opltové, které nad uvedeným benefičním koncertem spolu s OÚ Vidče
převzalo záštitu. A poděkování patří i našim mladým hudebníkům, kteří
páteční podvečer zpříjemnili hrou na kytaru. Všem ještě jednou vřele
děkujeme, nesmírně si vaší štědrosti a ochoty pomoci vážíme. Ondrovi
přejeme co nejvíce sil při překonávání všech těžkostí, které mu život
přinesl. Všichni věříme, že se jeho zdravotní stav bude stále více
zlepšovat.

Kanalizace – nové informace
Jak jsme již uvedli v lednovém Zpravodaji, je možno se za daných podmínek na nově vybudovanou kanalizaci napojovat (již
od ledna tohoto roku). Klimatické podmínky to však umožňují až v současné době. Na stavbu domovních přípojek v naší obci už
nebude dohlížet a práci kontrolovat Ing Ladislav Trčka, ale nově pan Josef Mičkal, kterému v předstihu nahlásíte, že se stavbou
přípojky začínáte (tel. č. 724054205, osobní kontakt – po, st: 7:30 - 10:00 hod., 13:00 - 17:00 hod., mimo tuto dobu v pracovní dny
vždy jen po telefonické dohodě). Kancelář pana Mičkala je na OÚ, 2. patro.
Pan Mičkal bude před záhozem potrubí kanalizační přípojky kontrolovat, aby do hlavní kanalizace nebyly přes přípojky svedeny
i dešťové vody. Může pomoci také radou při montáži vodoměrů těm, kteří berou vodu z vlastních studní. Vodoměry jsou k dispozici
na OÚ rovněž u pana Mičkala a budou vydávány (zdarma) těm, kteří nejsou připojeni na vodovodní řad obce a nebudou chtít platit
množství odpadních vod určených přepočtem. Vodoměry budou ale vydány až tehdy, když bude přípojka vybudována a bude možné
se na kanalizaci připojit. Pokud nebude přípojka přichystána k napojení, nebudou vodoměry vydány.
Pro všechny, kteří již vyhodili Zpravodaj - (listopad, prosinec, leden), ve kterých byly pokyny k napojování na kanalizaci
pomocí domovních přípojek popsány, uvedeme znovu některé důležité informace.
- Zpracování projektu a vydání územního souhlasu pro stavbu domovní kanalizační přípojky vám zajistila obec. Projekt je
„v modrých složkách“, které jste si vyzvedávali na OÚ. Přes opakované upozornění ale zatím kupodivu ne všichni, více než
60 vlastníků má projekt dosud u nás. Podle tohoto projektu budete přípojku budovat, toto bude kontrolovat pan Jos. Mičkal.

Postup při napojování na kanalizaci obce
VARIANTA A)
1) Částečné provedení kanalizační přípojky t.j. bez propojení na kanalizaci
v RD (svépomocí, firma)
2) Kontrola částečného provedení kanalizační přípojky před záhozem (viz
bod 1) – provádí (p. Josef Mičkal)
3) Uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod– smlouvu sepíšete na OÚ
Vidče (sepíše s vámi místostarostka obce paní Milena Dudová), smlouvu
podepisuje správce kanalizace Ing. Ladislav Trčka
4) Napojení = propojení objektu RD na kanalizační přípojku - firma,sami
5) Kontrola napojení objektu na realizovanou přípojku před záhozem –
p. Jos. Mičkal provede současně ODEČET VODOMĚRU
6) Provedení zkoušky těsnosti a doložení protokolu o zkoušce těsnosti
kompletní kanalizační přípojky včetně napojení na vnitřní kanalizaci
objektu (firma, nebo fyzická osoba, která má k tomuto oprávnění,
zkoušku si zajišťuje stavebník přípojky sám)

VARIANTA B)
1) Uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod
smlouvu sepíšete na OÚ Vidče (místostarostka
obce paní Milena Dudová), smlouvu podepisuje
správce kanalizace DSO Ing. Ladislav Trčka
2) Úplné provedení kanalizační přípojky včetně
napojení na objekt RD - firma, svépomocí
3) Kontrola kompletní kanalizační přípojky
před záhozem – Jos. Mičkal
ODEČET VODOMĚRU
4) Provedení zkoušky těsnosti a doložení protokolu
o zkoušce těsnosti kompletní kanalizační
přípojky včetně napojení na vnitřní kanalizaci
objektu (firma, jiná oprávněná osoba - viz výše)

Cena stočného je pro rok 2013 stanovena na 16,50 Kč za 1 m3 = 1 000 l
Platit se bude zálohově čtvrtletně, na konci roku bude provedeno vyúčtování. Podrobnosti s vámi budou projednány osobně
při podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod.
V případě nejasností a žádostí o radu při stavbě přípojky se obracejte na pana Josefa Mičkala (kontakt a čas viz výše).

Děkujeme vám za spolupráci.
Přeji všem pěkné jaro, snad už konečně dorazí! Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 35/2013 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 21. 3. 2013
318/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
319/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 34/2013 ze schůze rady obce dne 5. 2. 2013. Všechny
úkoly byly splněny.
320/13 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o dílo č. 5-2013
na dodávku zničených a poškozených dveří v ZŠ a MŠ s firmou
VIRTUAL s. r. o. a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
321/13 Rada obce Vidče projednala a schválila nabídku firmy
NUBLO na zabezpečovací zařízení MŠ.
322/13 Rada obce Vidče projednala a odsouhlasila výzvu
k podání nabídky na odkanalizování budov v majetku obce.
323/13 Rada obce Vidče projednala a odsouhlasila výzvu
k podání nabídky na opravu cesty na Zuberský kopec.
324/13 Rada obce Vidče schválila žádost o výměnu průtokového
ohřívače vody v ZŠ.
325/13 Rada obce Vidče projednala žádost na opravu vstupní
haly a místnosti sociálního zařízení pošty. Bude osloven statik
na posouzení a následná oprava bude dále projednána.
326/13 Rada obce Vidče projednala žádost ZŠ o montáž
sněžníků na budově školy. V této věci bude dále jednáno.
327/13 Rada obce Vidče schválila žádost správce sauny
na výměnu kotle na ohřev teplé vody v sauně a vybrala firmu
na provedení výměny dle nižší cenové nabídky.
328/13 Rada obce Vidče schválila žádost MŠ a ZŠ o schválení
účelového daru.
329/13 Rada obce Vidče schválila žádost ředitele ZŠ o odměnu.

330/13 Rada obce Vidče schválila cenovou nabídku na opravu
bytového prostoru v ZŠ.
331/13 Rada obce Vidče projednala a schválila novou nájemní
smlouvu pro ordinaci v budově pošty a pověřuje starostku obce
nájemní smlouvu podepsat.
332/13 Rada obce Vidče projednala žádost o prodej části
pozemků p. č. 2823/5 a 2823/4 ve vlastnictví obce. Toto bude
projednána na schůzi ZO dne 25. 4. 2013.
333/13 Rada obce Vidče souhlasí s nutností pasportizace cest
v obci. Souhlasí proto se započetím příprav a oslovení firem, které
se tímto zabývají.
334/13 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě nájemního bytu v ZŠ a pověřuje starostku obce dodatek
podepsat.
335/13 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o právu provést stavbu na pozemku obce p. č. 2824/2 ze dne
4. 4. 2012 a pověřuje starostku obce dodatek č. 1 podepsat.
336/13 Rada obce Vidče schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s obcí a SMP Net, s. r. o. Ostrava na plynovodní přípojku
k rodinnému domu přes p. č. 463/6, p. č. 493/9 v majetku obce
a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
337/13 Rada obce Vidče schválila příspěvek na léčebné výlohy
našeho občana.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Valašské ZOD, družstvo
756 51 Zašová 622

Informace Valašského ZOD, družstva Zašová
Valašské ZOD, družstvo hospodařilo i v roce 2012 se ziskem (stejně jako v předchozích letech).
Za rok 2011 vyplácelo družstvo dividendy všem svým členům. Ti, kteří si toto zúročení členských vkladů dosud nevyzvedli, mohou tak
učinit kdykoliv v pokladně družstva nebo získat informace na tel. 571 634 821.
Dále bychom chtěli informovat všechny vlastníky zemědělských pozemků, že družstvo má nadále velký zájem o pronájem
zemědělských pozemků. Při pronájmu družstvo vyplácí nájemné a navíc proplácí výši daně z nemovitosti, kterou si vlastníci
po digitalizaci katastru Vidče musí od loňského roku platit sami.
Družstvo má trvalý zájem i o odkoupení pozemků k zemědělskému využití za zajímavé ceny dle dohody. Cena bude dohodnuta
individuálně.
Případným zájemcům o prodej zemědělské půdy družstvo zajistí na vlastní náklady veškeré náležitosti (list vlastnictví, znalecký
posudek, kupní smlouvu). Platba při podpisu smlouvy.
Za představenstvo Valašského ZOD, družstva
Ing. Jan Jadrníček

Ilustrátor Adolf Dudek navštívil naše děti v MŠ
Ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek má
mimo malování také herecké vlohy a je vynikající komik.
Dokáže vtipně a zábavně děti zaujmout a rozveselit je.
Není to tedy náhodou, že ho knihovna a Kulturní komise
RO, pozvala již popáté, aby dětem MŠ a 1. třídy ZŠ
předvedl svůj nový program. Ukázal dětem, že kdo umí
nakreslit kolečko, trojúhelník, čtverec a obdélník, umí
nakreslit všechno. Dětem předvedl práci ilustrátora a vždy
si někoho vybral ke spolupráci. Hlásily se všechny děti
a byly nadšené. Každý, kdo se zapojil, dostal na památku
malý obrázek.
Na závěr panu Dudkovi předala Adélka
Ondřejová obrázek, který sama namalovala. Velice se mu
líbil a řekl, že má malířské nadání. Potom následovala
autogramiáda. Pan Dudek podepsal dětem knížky, které si
přinesly z domu a nakreslil jim dudka na ruku nebo
na tvář. Loučili jsme se vesele a s úsměvem.
Také v naší knihovně máme hodně knih pana
ilustrátora A. Dudka. Všechny s jeho autogramem:).
Dětem se moc líbí a často si je půjčují. Kdo je ještě nezná,
může přijít do knihovny si je půjčit.
Kulturní komise RO financovala tuto akci
ze zisku z dětského karnevalu.
Knihovnice D. Karasová
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Březen ve videčské škole
Akcí, které doplňovaly školní výuku nebo ji
nahrazovaly, bylo tento měsíc několik.
Jelikož máme na škole dva tělocvikáře,
sportovce tělem i duší, naší žáci zkoušejí poměřit své
síly v různých sportovních turnajích. 4. března hoši
8. a 9. třídy obsadili 3. místo v okrskovém kole
v basketbalu konaném na Dolní Bečvě. 13. 3. zvítězilo
družstvo šesťáků a sedmáků v oblastím kole ČEZ
aréně za účasti 64 škol z Moravy. 26. 3 se konalo 1. kolo
fotbalového turnaje Coca Cola Cup a naši kluci postoupili
po penaltovém rozstřelu s Horní Bečvou do dalšího kola. O den
později, 27. března, vyhrálo družstvo dívek okrskové kolo
ve volejbalu a postoupilo do okresního kola, které bude v Hovězí.
Pozadu nezůstala ani kultura. Žáci 1. - 4. třídy byli 4. 3.
ve Val. Meziříčí na divadelním představení Maxipes Fík a 11. 3.
v Beskydském divadle v Novém Jičíně na muzikálovém
zpracovaní klasické pohádky Obušku, z pytle ven, které se všem
dětem moc líbilo. Do rožnovské ZUŠ na výchovný koncert
Z pohádky do pohádky zavítali 13. 3. naši prvňáci a o den později
jeli na výchovný koncert druháci. Některé děti využily i nabídky
kulturní komise a paní M. Bařinové a vyzkoušely si v pátek 15. 3.
zdobení kraslic.
Blížící se Velikonoce se projevily ve školní výzdobě, ale
také nápadem třeťáků uspořádat velikonoční jarmark.
Úspěšní v soutěžích byli i dva žáci naší školy. Čtvrťačka
Katka Fryšarová obsadila 3. místo v literární soutěži místních
knihoven O poklad strýca Juráša. Porotě se líbila její próza Dračí
vajíčko. Sedmák Lukáš Petružela obsadil 11. místo v okresním
kole Zeměpisné olympiády.
11. 3. se sedmáci účastnili besedy na téma Poruchy
příjmu potravy se zástupkyní z Poradny pro ženy a dívky.
Pokračuje i činnost souborů Valašenka. Společnému
nácviku vystoupení prospěl dvoudenní pobyt na Soláni. Zde také
její členové vystoupili v neděli 31. března.
J. Pečalková

Noc s Andersenem

Po roce se zase sešli žáci druhé třídy, aby zavzpomínali
na pana Andersena. V pátek 5. dubna v 16 hod. odpoledne
místnost školní družiny navštívili Vochomůrka a Křemílek /tety
B. Drdová a Z. Holišová/, aby si s dětmi zahráli zajímavou hru.
Původně měla být stanoviště venku, cestou do knihovny, ale
vzhledem ke špatnému počasí se úkoly plnily v místnosti.
Účastníci se rozdělili do trojic, vylosovali si název jedné
Andersenovy pohádky a pohádkoví kamarádi měli dle vyprávění
uhodnout název. Pokud jim to nešlo, směly pomáhat i jiné

skupinky a doplnit údajem vždy jedno políčko křížovky. Tak si
Křemílek a Vochomůrka postupně poslechli 8 zajímavých
příběhů. Spokojeně se pak s námi rozloučili a děti se vydaly
do knihovny, kde je již netrpělivě očekávala paní D. Karasová.
Nejen že jim povyprávěla o životě pana spisovatele, ale napekla
ještě výborné cukroví. Pak dávala dětem hádanky a kdo uhádl
dostal za odměnu bonbónek. To se to poslouchalo, když jim paní
B. Drdová procítěně četla neznámou a aktuální pohádku
O sněžence. Ani nemukali a paní Blanka se dočkala velikého
potlesku. Za to dětem připravila spolu s paní Dankou a Zdenkou
zajímavé soutěže v přenášení míčků, podlézání tyče, hodu
kroužkem na cíl, kuželky aj. To už ale bylo půl sedmé a čas vrátit
se do školy, kde si každý snědl svou večeři a těšil se na noční hru,
kterou pro změnu zorganizovala paní učitelka D. Třeštíková
za vydatné pomoci ochotných starších spolužáků T. Buberníka,
T. Vičanové a M. Němcové. Tak se dvojičky odvážlivců toulaly
temnými chodbami školy, osvětlené jen svíčkami a plnily rozličné
úkoly. Pro čekající, aby se nenudili, připravila paní Karasová
spousty zajímavých křížovek a doplňovaček. Plni zážitků se pak
každý zachumlal do svého spacáku a mohl si při poslechu
pohádky nechat něco pěkného zdát.
Je dobře, že i v této hektické době se najdou
dobrovolníci, kteří nelitují svého volného času a věnují ho tak
záslužné činnosti, jako je výchova malých dětí. Snad se jim to
jednou vše vrátí.
D. Halamíková
Za děti, rodiče i za sebe děkuji p. učitelce Dobře
Halamíkové, která už několik let obětavě a s láskou k dětem,
kterým je třídní učitelkou, připravuje tuto, pro děti zajímavou Noc
s Andersenem.
D. Karasová
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Charita Valašské Meziříčí,
pobočka Rožnov pod Radhoštěm
ve spolupráci s Diakonií Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce - z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
 znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne: 16. - 18. května 2013
čas: 8: 00 – 17:00 hod.; sobota 8:00 – 12:00 hod.
místo: nádraží ČD Rožnov – 2 VAGONY (naproti státní policii
vjezd autem přímo na nádraží)
kontakt: 571 654 954, 603 549 682 - Jan Lušovský
~ Děkujeme za Vaši pomoc. ~
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V březnu, měsíci
knih a čtenářů se v knihovně
stále
něco
dělo.
Nezodpovědní čtenáři byli
zproštěni poplatku za opožděné vrácení knih.
Pomáhala jsem také při akcích Malování vajíček
a Benefičním
koncertu.
V předprodeji
se
prodávaly v knihovně vstupenky na vystoupení
divadelního souboru Chaos z Valašské Bystřice.
O situační komedii Rukojmí byl veliký zájem.
Dne 18. března udělala paní Renata
Vinklerová besedu pro 5. třídu o tom, co je
komiks. Ve čtvrtek 28. 3. jsem se s paní
místostarostkou M. Dudovou zúčastnila setkání
knihovnic (knihovníků) a starostů (starostek)
okresu Vsetín. Od 9 hod. do 12 hod. byl připraven
program. Z Městské knihovny v Praze
Mgr. J. Štěrbová povídala o mýtech a legendách
českého knihovnictví a byly vyhlášeny výsledky
soutěže O nejlepší knihovnici (knihovníka) v roce
2012.
Zúčastnila jsem se také setkání
knihovnic a knihovníků z Rožnovska, které se
uskutečnilo 4. dubna v Městské knihovně Rožnov
p. R. Bylo to příjemné setkání, kde zbyl také čas
na výměnu zkušeností, dotazy a popovídání si.
V úterý 8. dubna pak připravila
knihovna společně s Kulturní komisí RO návštěvu
ilustrátora A. Dudka s novým programem pro děti.
Knihovnice D. Karasová

Inzerce

Malování vajíček

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
- provedení projektové dokumentace včetně zaměření
- montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- řešení a montáž veškerých vnitřních rozvodů odpadů
v rodinných domech včetně bouracích prací firmou BIG
BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal

Kontakt:

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11

KMO Zubří, s.r.o.
U Bečvy 300
756 54 Zubří

Nabízíme provedení kanalizačních přípojek pro
rodinné domky:
PROVEDEME:
o vyměření směrové a výškové
o výkopy malým pásovým bagrem
o podsypy pískem + uložení potrubí s napojením
na stávající kanalizaci
o provedení zkoušky těsnosti s protokolem o zkoušce
o napojení potrubí na rodinný domek
o obsyp potrubí pískem a zásyp zeminou s terénní úpravou
o montáž vodoměru

Nabízíme k prodeji kanalizační materiál za výhodné
ceny:
PRODÁVÁME:
o potrubí průměr 150 m m - délka 5 m, 3 m, 2 m
o kolena prům ěr 150 mm - 15°, 30°, 45°, 67°
o veškeré sypké materiály pro podsyp a obsyp potrubí

KONTAKT:
o volejte tel. číslo: 602 733 761, 602 704 281
o případně m ůžete poslat SMS zprávu
tel.: 571 658 056
571 658 049

e-mail: kmozubri@volny.cz
w w w .kmo-zubri.cz
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Hody, hody, doprovody, dejte vejce
malovaný,... říkají chlapci při šmigrustování. Kde ale
vzít malované vajíčko? S tím jim chtěla pomoci
a poradit odbornice na malování kraslic paní Míša
Bařinová a členky Kulturní komise RO.
V pátek 15. března od rána od 7:45
do 16:00 hodin odpoledne 9 pořadatelů této akce se
věnovalo návštěvníkům a pomáhalo při přípravě
vajíček a všeho, co bylo potřeba udělat.
Paní Míša Bařinová učila různé techniky
zdobení. Dopoledne přicházely postupně třídy
1. stupně ZŠ. Děti s velkým nadšením a zájmem
malovaly vajíčka, která si po skončení vzaly domů.
Měly je krásně vymalované a bylo vidět, že je to baví.
Některé děti se vracely ještě odpoledne po vyučování
a pokračovaly v malování. Po poledni přišly i děti
z MŠ a zaplnily sál.
Odpoledne pak přicházeli dospělí, ale těch
bylo poskrovnu. Každý návštěvník si mohl koupit
originálně malovaná nebo škrábaná vajíčka z dílny
M. Bařinové.
Moc děkujeme kuchařkám z jídelny ZŠ,
které uvařily velký hrnec skvělého čaje, který posilnil
návštěvníky
i pořadatele.
Velký
dík
patří
i M. Bařinové za čas i trpělivost a pořadatelům, kteří
se podíleli na úspěšnosti této akce.
D. Karasová

MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDČE, OKRES VSETÍN
VIDČE 460, 756 53
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamuuchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY UVEŘEJŇUJE
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VIDČE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014:
RČ:11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.
Ve Vidči: 12.4.2013
Hana Crhová
Ředitelka MŠ Vidče

JAK SE BUDÍ JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dobrý pohádkový příběh děti doslova vtáhne do sebe,
prožívají osudy hlavních hrdinů. Rozvíjí řeč i fantazii a často jej
využíváme i při výchovné práci. Dramatizace pohádek, vyprávění
podle obrázků nebo jenom „předčítání“ z knihy patří k tomu, na co
se děti ve školce těší. Velké změny březnové přírody také
připomínají pohádku – ráno je ještě na záhonku sníh a odpoledne
z něj vykukují sněženky nebo bledule.
Sledování každodenních proměn školní zahrady, nebo
zahrádek v okolí školky, stojí za to. Byla by škoda promeškat tuto
příležitost k poznávání světa kolem nás. Využily jsme přirozenou
dětskou zvídavost a obohatily poznávání pohádkovým příběhem
„Jak se budí jaro“. Na jaro se všichni těšíme, máme dost sněhu
i klouzaček a také chceme míň svetrů, rukavic, šálů a také
kombinéz, které se tak těžko oblékají. Při poslouchání příběhu děti
držely palce, aby malé jaro mělo dost síly a zvládlo porazit bábu
Zimici. Rozhodly se mu pomoci. Abychom přivábili sluníčko,
vykouzlili jsme pěknou jarní výzdobu a veselými písničkami
přivítali ptáčky.
21. března, první jarní den, jsme byli připraveni vynést
MORANU, ale paní Zima nám zhatila plány. Z oblohy se lily
provázky deště se sněhem. Druhý den jsme se již studeným
počasím nenechali odradit a za zpěvu „neseme Mařenu, celů
oškéřenů“ jsme ji zapálili a hodili do potoka. Pravdou je, že se ji
moc odplout nechtělo, ale děti vědí, že stejně jako v pohádkách,
bude mít tento souboj v přírodě jara se zimou dobrý konec. Jaro
zvítězí a všechno kolem rozkvete, ptáčci zazpívají, ožijí zvířátka
a sluníčko zahalí zem do svých zlatých paprsků. Přijde jaro, přijde
– to je krásný čas.
Jana Martinková

Aby si děti ze třídy Sluníček čekání na jaro zpříjemnily,
byly na výchovném koncertu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se
zaposlouchaly do spousty pohádkových písniček doprovázené
na různé hudební nástroje. Pohádkové dopoledne se dětem velice
líbilo, se zaujetím poslouchaly krásné melodie například
z pohádky Tři oříšky pro Popelku, kterou zahrála na klavír o něco
málo starší Popelka, než jsou děti z naši školky. Zajímavou
ukázkou pro nás byla hra na trubky, ve které se představili dva
kluci. Ale i naše děti s radostí přispěly svým zpěvem známých
písniček.
Při zpáteční cestě jsme ještě děti vzaly na ukázku
čajovny na náměstí - U Slunce, kde ochutnaly karamelku a ovocný
čaj. Posílení teplem jsme vyrazili zpět na oběd do školky.
Hned další den nás čekalo malování velikonočních
kraslic v Kulturním domě ve Vidči. Po příchodu na nás čekaly
usměvavé tváře v čele s paní Bařinovou. Paní a slečny si nás
rozdělily do skupinek a malování velikonočních vajíček mohlo
začít.
Abychom se dozvěděli, jak prožívali svátky Jara –
Velikonoce naši předkové, vyrazili jsme na výlet do Valašského
muzea v přírodě. Na dědině jsme viděli dobové oblečení
v dřevěných domcích, zvyky, tradice a ukázky vynášení Mařeny,
koledování malých hochů za zvuku řehtaček, pečení typických
velikonočních jidášů a mazanců a výborná ochutnávka pučálky
a jidášů s medem. V posledním stavení si děti namalovaly
velikonoční vajíčka voskem a kluci si vyzkoušeli uplést
velikonoční pomlázku z vrbových proutků.
Jelikož k Jaru patří také zvířátka a jejich mláďátka, tak
i po celý týden jsme si ve školce s dětmi hráli na zvířata, zpívali si
o nich písničky a četli různé pohádky. Abychom to mohli vše
vidět i na vlastní oči, tak se nám nabídl jeden tatínek z Hradiska,
že nás provede po všech stájích a ukáže nám celé hospodářství.
Tak si děti mohly nakrmit ovečky a kozičky. Viděly, jak se dojí
kráva a k čemu se může použít její mléko. Pomohly uklidit stáj
a za odměnu je pan hospodář svezl na koni, kterého si ale nejprve
samy vyhřebelcovaly a s pomocí i osedlaly.
Dětem se výlet velice líbil a myslím si, že obrovský zážitek měly
z jízdy na koni. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, jak při
odvozu, tak i při provedení a výkladu na Hradisku.
Ivana Cabáková
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VALAŠENKA

Vážení příznivci folkloru.
Náš soubor Valašenka nutně potřebuje
nový malý cimbál v hodnotě 75 000Kč.
Věříme, že po ukázce
naší činnosti tímto vystoupením
se najdou sponzoři, kteří nám pomohou
tuto částku zajistit.

U této příležitosti zveme všechny příznivce
a bývalé členy na Vítání jara
s cimbálovou muzikou v KD VIDČE

21. 4. 2013
v 16:00 hodin
Sport

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu TJ Vidče v soutěžním ročníku 2012-2013
V tomto ročníku měl oddíl v činnosti 3 družstva
dospělých. „A“ družstvo hrálo krajský přebor
1. třídy a v konkurenci 12 družstev celého kraje
obsadilo velmi pěkné 5. místo s bilancí 12 výher, 1 remíza
a 9 porážek.
Úspěšnost jednotlivých hráčů:
Vaculín Libor
55 výher, 22 porážek tj. 71,5% a celkové
10. místo
Brzokoupil Jiří
33 výher, 30 porážek, tj. 52,5% a 22. místo
Bernhauser Vlastimil 38 výher, 36 porážek, tj. 51,5% a 23. místo
Mikulenka Zdeněk
27 výher, 35 porážek, tj. 43,5% a 31. místo
Šubčík Leopold
15 výher, 32 porážek, tj. 32% a 41. místo
Velmi dobře si vedla ve čtyřhrách dvojice Brzokoupil Jiří –
Šubčík Leopold, která s úspěšností 75% obsadila celkové 7. místo.
„B“ družstvo hrálo v tomto ročníku okresní přebor a nastupovalo
s cílem tento přebor vyhrát a postoupit do krajské soutěže 2. třídy.
Tento cíl se ale nepodařilo splnit, neboť družstvo v rozhodujících
zápasech s Rožnovem „C“ po domácí výhře 11:7 v odvetě
prohrálo 5:13 a jelikož mělo horší vzájemný zápas, tak se
z postupu radoval Rožnov „C“. Naše „B“ družstvo nakonec
obsadilo 2. místo s bilancí 17 výher a 1 porážky.
Úspěšnost jednotlivých hráčů:
Glac Michal 90% a celkově 2. místo, Bernhauser Vlastimil 88%

a 5. místo, Mikulenka Petr 83% a 6. místo, Zákostelský Stanislav
82% a 8. místo, Knebl Radek 75% a 9. místo, Mičkal Michal 70%
a 10. místo.
„C“ družstvo hrálo v tomto ročníku také okresní přebor a obsadilo
velmi pěkné 5.místo s bilancí 8 výher, 1 remíza a 9 porážek.
Úspěšnost jednotlivých hráčů:
Vaculín Jaroslav 72,5%, Kubiš Stanislav 58%, Kubját František
56%, Kubját Petr 30%.
Dále za „C“ družstvo ještě nastupovali hráči Mičkal Ivan,
Hromada Zdeněk, Kubiš Jiří a Frňka Lukáš.
Velmi dobře si vedla ve čtyřhře dvojice Kubját František a Kubját
Petr, která s úspěšnosti 55% obsadila velmi pěkné 4. místo.
Na závěr sezony se zúčastnili hráči našeho oddílu tradičního
turnaje v Oznici. V silné konkurenci 39 hráčů celého okresu se
naši hráči neztratili. Ve čtyřhře obsadila dvojice Vaculín Libor
a Knebl Radek výborné 2. místo a dvojice Bernhauser Vlastimil
a Brzokoupil Jiří 3. místo. Ve dvouhře obsadil Vaculín Libor
3. místo a Bernhauser Vlastimil 4. místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za vzornou
reprezentaci oddílu v ročníku 2012-2013 a popřál jim hlavně
hodně zdraví a sportovní formy do nového ročníku 2013-2014.
Libor Vaculín
Předseda oddílu stolního tenisu

TJ Vidče zveřejňuje aktualizovaný los jarních zápasů fotbalu

Mgr. Petr Liška
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Žáci Vidče
Mladší
žáci
posíleni
na druhou polovinu soutěže
o Ondřeje Trčku, hrajícího
na střídavý start ze Stříteže
n. Bečvou, odehráli v neděli
7. 4. 2013 první venkovní
přátelské utkání, na umělé trávě v Rožnově
p. R s domácím celkem. Soupeř hrající
o dvě třídy výš - žákovský Krajský přebor,
ukázal svoji kvalitu a i když jsme po střele
Ondřeje Dobeše vedli 1:0, ještě
do poločasu otočil skóre na 1:5 ve svůj
prospěch. Ve druhé půli již branka
nepadla, a tak konečný výsledek nebyl
pro nás až tak hrozivý. Zbylá dvě družstva
zatím z důvodu klimatických podmínek
hrají a trénují pouze v hale. Starší
přípravka odehrála dvě přátelská utkání se
sousedním Zubřím, nejprve v tělocvičně
ZŠ v Zubří a poté u nás v domácí
tělocvičně. O výsledek v těchto zápasech
nešlo a tak si dostatečně zahráli všichni
kluci a holky co na obě utkání přišli.
Mladší přípravka pod vedením dvojice
trenérů Radek Mičkal a nově Zdeněk
Němec se v měsíci březnu zúčastnila dvou
turnajů v tělocvičně na Dolní Bečvě
s rozdílnými
výsledky.
Nejprve
10. 3. 2013
pořádal
domácí
oddíl

„I. Ročník Elektro Pavlica Cup“, na kterém oslabeni o největší opory a s věkově mladším
mužstvem uzavírali pořadí osmi týmů (z vítězství se radovala Dolní Bečva). O týden
později 16. 3. 2013 se utkali „o pohár starosty obce Vigantice“ a zde v konkurenci šesti
týmů vybojovali medaile a obsadili výborné 3. místo (zvítězil domácí celek Vigantic).
Turnaj odehráli Alex Urban, Míša Urbanová, Honza Mičkal, Filip Mičkal, Šimon Urban,
Adam Merta, Vojta Pavlíček, Marek Gajdoš, Kuba Němec a v bráně Jonáš Kapoun.
Vladislav Basel

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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