Vážení občané,
pracovníci Obecního úřadu Vám všem přejí veselé Velikonoční
svátky, prožijte je v radosti a spokojenosti.

Informace obecního úřadu
- Vážení občané, na Vaše četné dotazy týkající se kompostérů na bio odpad, které jste
si objednávali u OÚ na podzim loňského roku, vám sdělujeme následující: v prosinci
2013 jsme na SFŽP podávali (obec) žádost o dotaci na pořízení 310 kompostérů
a čekali jsme, zda s naší žádosti na SFŽP uspějeme. Na konci března jsme dostali
ze SFŽP skvělou zprávu, byli jsme písemně vyrozuměni o získání akceptačního čísla
žádosti, to znamená, že naše žádost byla přijata. Následovat bude výběrové řízení
(více než 300 těchto kompostérů má hodnotu kolem 1 mil. Kč), poté uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem, který nám na základě smlouvy kompostéry dodá.
Všichni, kdo jste si kompostér objednali, si ho od obce převezmete zdarma na 5 let.
Po tomto pětiletém období (doba udržitelnosti projektu) obec rozhodne, za jakou
cenu si kompostér můžete od obce odkoupit, popř. ho vrátit. Pokud nenastanou
problémy, mohli bychom kompostéry pro vás mít někdy v létě. Je nám jasné, že
byste je potřebovali už co nejdřív, protože nic neroste tak rychle, jako tráva
na zahradě, ale realizace projektu má svá pevná pravidla. Žijeme na vesnici, zatím
opakovaně doporučujeme zřídit si pro bio odpad vlastní kompost. Opět nacházíme
posečenou trávu vyhozenou na břeh potoka nebo dovezenou do lesa, kde vytváří
černé skládky. Pokud jde o trávu, je z takové skládky za čas páchnoucí hromada.
Smutné je, že většinu černých skládek vytváří někteří naši občané stále ještě
na pozemcích v majetku obce. Kolem svého domu chtějí mít čisto a pořádek, ale že znečišťují pozemek cizí, to už jim nevadí. Snad
tyto problémy kompostéry pomohou z velké části vyřešit.
- K odpadům ještě tato informace:
Obec uzavřela smlouvu se spol. REVENGE a.s. Praha, pobočka Boskovice, která nám dodala zdarma kontejner na sběr šatstva,
obuvi, hraček. Kontejner je umístěn těsně u budovy OÚ ze západní strany. Tento odpad už nebudete dávat do komunálního odpadu
a my za jeho likvidaci tím pádem nemusíme následně platit. Upozorňujeme:
do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA,
PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.
do kontejneru nepatří:
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROPNÝNI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ USTŘIŽKY LÁTEK
- A ještě jedna informace, tentokrát k likvidaci tzv „bílého zboží“, t. j. ledniček, praček, mrazniček, apod. Abychom ani za tento
odpad už nemuseli platit, uzavřeli jsme (obec) smlouvu se spol. Elektrowin, a.s. Praha, od které získáme kontejner také zdarma
(bude to taková plechová bouda). Pokud se budete chtít zbavit některého z vyjmenovaných spotřebičů, už nebudete muset čekat
na sběrný den, který provádíme pravidelně 2x ročně, ale můžete tento spotřebič kdykoli do kontejneru dovést. Bude umístěn
v oploceném prostoru u OÚ. Firma nám spotřebiče na vlastní náklady odveze a podle množství zboží ještě obec získá finanční
odměnu. Ale pozor, spotřebič musí být kompletní, nesmí být z něho vybrána žádná část!
- Nakonec k likvidaci odpadních vod. Počínaje květnem tohoto roku, začneme ve spolupráci s Městským úřadem Rožnov p.R.,
odborem životního prostředí, kontrolovat způsob likvidace odpadních vod v první řadě u těch rodinných domů, jejichž majitelé
mají s obcí uzavřenou smlouvu o připojení na kanalizaci a dosud tak neučinili. V tomto týdnu po dlouhé době pořádně zapršelo
a bohužel, do potoka byly opět vypuštěny a pravděpodobně i čerpadly přečerpány splašky. Kanalizace se budovala z toho důvodu,
aby likvidace splašků byla po dlouhé době konečně vyřešená, aby se mohla obec dále rozvíjet (výstavba nových domů), nejvíce ale
z důvodu čistého prostředí v obci. Je to stavba nejen pro nás, ale i pro budoucí generace a výše dotace, kterou jsme na vybudování
kanalizace získali, se už pravděpodobně nikdy nezopakuje. Přípojky si občané kopali v hodně případech sami, a to i v důchodovém
věku, všechny nás připojení na kanalizaci stálo plno peněz. No a teď máme mezi sebou pořád takové spoluobčany, kteří
bezohledně, možná i ve zlém úmyslu, dále vypouští své vlastní páchnoucí odpady do potoka a v tom nejhorším případě do nejbližší
příkopy. Takovou situaci je potřeba řešit a také ji řešit musíme, už s ohledem na nás všechny ostatní, kteří likvidujeme odpadní
vody v souladu se zákonnými požadavky a kteří chceme mít obec čistou.
Opravdu se snažíme dělat pro čistotu obce co nejvíce, prosíme Vás o Vaši spolupráci.

Plánované stavební práce:
- Po provedení nacenění oprav komunikací, které jsou nejvíce poškozeny, začnou jejich opravy, které bychom chtěli provést do podzimu
tohoto roku.
- Během měsíce května plánujeme v obci umístit nové dopravní značení, především značky „Dej přednost v jízdě“, dále občany
požadovaná dopravní zrcadla (2x) a další značky, které zlepší bezpečnost v silničním provozu v obci. Při této příležitosti
upozorňujeme vlastníky aut, aby svá auta neparkovali po krajích našich komunikací, ale pouze na svých pozemcích.
- Ještě další informace: Připravujeme žádost o dotaci na SFŽP v rámci posledních výzev vyhlášených na energetické úspory budov,
pokud budeme úspěšní, připravujeme zateplení budovy Obecního úřadu, včetně KD a druhý projekt na zateplení budovy „pošty“.
Pokračujeme také v přípravě úpravy vstupu do KD. I všechny tyto práce bychom chtěli provést ještě v tomto roce.
Protože se přiblížilo období vegetačního růstu a s tím spojené sečení trávy, a také dalších „hlasitých“ prací na zahradách, připomínáme
vám vyhlášku o regulaci hluku.

OBEC Vidče
Obecně závazná vyhláška obce Vidče č.1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Vidče se na svém zasedání dne 24. 10. 2013. usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které činnosti, jež by mohly
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, nelze na území obce Vidče
vykonávat v čase touto obecně závaznou vyhláškou uvedeném.

Čl. 2 - Vymezení činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
jsou veškeré práce a činnosti způsobující nadměrný hluk, spojené s užíváním zařízení a přístrojů, které jsou uvedeny v článku 3 této
obecně závazné vyhlášky. Tyto činnosti jsou zakázány v době nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin následujícího dne, o nedělích
a ve státem uznaných dnech pracovního klidu po celý den.

Čl. 3 - Vymezení základních pojmů
(1) Zařízeními a přístroji způsobujícími nadměrný hluk se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí:
• sekačky na trávu a křovinořezy, tj. sekačky na trávu a křovinořezy poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem, také
sekačky, které se zavěšují na zahradní malotraktory a traktory
• kotoučové pily (jinak cirkulárky nebo okružní pily), tj. stroje určené k řezání dřeva, kovů či dalších materiálů – skládají se
z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který kotouč roztáčí, typy mohou být ruční, stolní a ve stojanovém
provedení
• motorové pily (jinak také řetězové pily), tj. stroje určené především k řezání dřeva, u kterých spalovací nebo elektrický motor
pohání řetězku, malé ozubené kolečko, které pak pohání řetěz
• brusky a rozbrušovačky, tj. ruční nebo stolní nářadí určené především k broušení či řezání různých materiálů, u kterých
elektrický nebo spalovací motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotující nástroj (např. řezný či brusný kotouč)
• vertikutátory, tj. stroje určené k provzdušňování a prořezávání trávníků, poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem
• drtiče větví (jinak také štěpkovač), tj. stroje určené k drcení větví, poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem
• pařezové frézy, tj. stroje určené k odstraňování pařezů, poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem
• elektrická, elektropneumatická a pneumatická kladiva
• bagry, těžká technika

Čl. 4 - Společné ustanovení
Omezení činností dle této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na složky integrovaného záchranného systému, a dále na činnosti,
které vedou k odstranění následků kalamitních stavů a živelných pohrom.

Čl. 5 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Vážení spoluobčané, za Vaši pomoc a spolupráci při prováděných i připravovaných akcích Vám děkujeme.
Pěkné jaro vám všem přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka
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Volby do EP - informace
Volby do Evropského parlamentu uskuteční ve dnech 23. 5. 2014 (pátek) a 24. 5. 2014 (sobota).
V obci Vidče je jeden volební okrsek a jeho sídlo je v sále kulturního domu (KD) na adrese: KD Vidče, Vidče 96.
(Nezapomeňte si vzít k volbám platný doklad totožnosti- OP, pas)

Blahopřání
Veliké dnešní blahopřání patří panu
Vladimíru Nerádovi, který dne 24. března 2014
oslavil krásných 90 let!
Své kulaté výročí si oslavenec užil nejen spolu se svou početnou
rodinou, ale také s mnoha kamarády, přáteli, sousedy.
Ve svém věku je stále plný energie, kterou by mu mohla
závidět řada mnohem mladších.
Ke všem gratulantům se připojuje rovněž Obecní úřad.
Děkujeme Vám za všechnu Vaši nelehkou práci
jak pro rodinu, tak i pro obec.
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, radosti a pohody, ale
především ještě hodně let prožitých spokojeně
spolu se svými nejbližšími.

Usnesení č. 48 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13. 3. 2014
453/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
454/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí kontrolu
usnesení č. 47 ze schůze rady obce Vidče dne 4. 2. 2014. Všechny
úkoly byly splněny.
454/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí aktuální informace
o průběhu přípravy žádosti o dotaci v rámci LX. Výzvy ze SFŽP –
oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie (zateplení veřejných
budov v majetku obce).
455/14 Rada obce Vidče schválila Smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Vidče a Českým kynologickým svazem - základní
kynologickou organizací Vidče o pronájmu parcely p.č. 2009/2
(trvalý travní porost) pro činnost uvedené organizace. Rada obce
pověřuje starostku obce Smlouvu o pronájmu podepsat. Zároveň
projednala žádost o příspěvek na základní vybavení
kynologického svazu, žádost doporučuje Zastupitelstvu obce
ke schválení.
456/14 Rada obce Vidče schvaluje přeložku hlavního
vodovodního řadu naproti MŠ tak, aby nová trasa byla uložena
převážně v pozemku v majetku obce p. č. 1095/1.
457/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí požadavek
o vypořádání cesty na Kutiskách. V této věci bude nadále jednáno.
458/14 Rada obce Vidče schvaluje žádost na výměnu bojleru
v sauně.

459/14 Rada obce Vidče schválila příspěvek na obnovu chaty
Libušín.
460/14 Rada obce Vidče schválila prodloužení pracovního
poměru u dvou stávajících zaměstnanců na dobu určitou a dobu
neurčitou a vzala na vědomí informaci o nových zaměstnancích
z ÚP na veřejně prospěšné práce.
461/14 Rada obce Vidče schvaluje změnu tarifů služeb dodávky
zemního plynu v MŠ a ZŠ.
462/14 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě v souvislosti s prodloužením o a vodovodního řadu
na par. č. 1011 ve Vidči a pověřuje starostku obce Smlouvu
o budoucí kupní smlouvě podepsat.
463/14 Rada obce Vidče projednala stav napojení domovních
přípojek na hlavní kanalizační řad a schvaluje konečný termín
napojení na 30. 4. 2014. Od tohoto termínu budou muset
nenapojené domy na hlavní kanalizační řad obce dokládat
na vyžádání doklady o vývozu jímky na ČOV.
464/14 Rada obce Vidče projednala žádost Nadačního fondu
při ZŠ praktické Rožnov p.R. a schvaluje příspěvek na podporu
činnosti školy.
465/14 Rada obce schvaluje aktualizované směrnice BOZP a PO.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 49 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 1. 4. 2014
466/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
467/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí kontrolu
usnesení č. 48 ze schůze obce Vidče dne 13. 3. 2014. Všechny
úkoly byly splněny.
468/14 Rada obce Vidče projednala a schválila zahájení oprav
cest v obci a postup při opravě vestibulu KD.
469/14 Rada obce Vidče schválila v souladu s platnými právními
předpisy účetní závěrku ZŠ a MŠ.
470/14 Rada obce Vidče schválila pro ZŠ a MŠ sponzorský

účelový dar ve formě bezplatného servisu a opravy plynového
kotle v každé z uvedených organizací.
471/14 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu
o zajištění
zpětného
odběru
elektrozařízení
s firmou
ELEKTROWIN s.r.o. a pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Vítání občánků
Vážení občané,
Obecní úřad Vidče chce jako každý rok
přivítat nově narozené občánky do svazku
obce.
Bohužel
s účinností
zákona
o základních registrech osob se nejen zpřísnilo, ale i omezilo
využívání osobních údajů. Z tohoto důvodu žádáme rodiče,

kteří by se se svými dětmi, narozenými od 1. 10. 2013
do 15. 4. 2014, chtěli zúčastnit vítání občánků, aby přišli
s rodným listem dítěte na OÚ za paní matrikářkou Evou

Kramolišovou do konce dubna. Vítání občánků by se pak

uskutečnilo v měsíci květnu.
V případě, že chcete významnou životní událost
(narození, výročí apod.) zveřejnit ve Videčském zpravodaji,
můžete svá přání posílat na e-mail: zpravodaj@vidce.cz.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se všichni
zapojíte a budete se nejen hlásit na vítání občánků, ale také pošlete
svá přání i do našeho Videčského zpravodaje.
Za komisi pro tisk a propagaci obce
Jana Karasová

-3-

Co plánujeme ve farnosti
Po
roční
přestávce
budeme
pokračovat v restaurování vitráží. Nejvíce
poškozena jsou okna od jihu. Bohužel bylo
třeba počkat, až firma vyhotoví restaurátorský
záměr na okna se sklomalbou, který schválí památkářka
z Kroměříže. To se konečně na konci minulého roku podařilo. Je
vhodné udělat více oken najednou. Je to levnější a jednodušší
i vzhledem k přípravným pracím a provozu kostela. Také úklid
po opravách vyjde nastejno, jestli se opravila okna dvě nebo čtyři.
Letos tedy chceme restaurovat čtyři okna na jižní straně lodi.
Celkové náklady budou přibližně 600 tisíc korun. Zatím tolik
peněz nemáme, ale věříme, že se nám podaří tuto částku sehnat.
Nechtěl bych se však zabývat jen opravami. Protože
od posledního biřmování už uběhlo pár let, chci dát opět
příležitost těm, kteří by měli zájem přijmout v plnosti dary Ducha
svatého, aby měli sílu žít z víry v pevném vztahu s Bohem. Rád

bych do konce dubna věděl, kdo by měl o tuto svátost zájem.
V červnu bychom si udělali informační setkání. Samotná příprava
by začala v září a trvala by rok. Opět by byla setkání zpravidla
jednou za dva týdny s tím, že přes vánoční období a přes letní
prázdniny setkání nebývají.
První svaté přijímání, které letos přijme pět dětí, bude
v neděli 25. května. Dovoluji si už také pozvat na farní den, který
se uskuteční v sobotu 31. května odpoledne u fary. V sobotu
7. června se uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová
duchovní povolání v Olomouci. Jednou z největších slavností
ve farnosti je samozřejmě oslava svatých patronů Cyrila
a Metoděje. Ta připadá tentokrát na sobotu 5. července. Mše svatá
bude v obvyklém čase v 9,30 hodin a v 15 hodin bude svátostné
požehnání.
P. Karel Janečka

Turistický výšlap okolo Vidče

Komise pro volný čas dětí a mládeže pořádá

10:00 hod.: Nástup na trasu na prostranství u obchodu „Hajný“
11:20 hod.: Na Spině – točna – křižovatka (pokračovat
k zastávce „Na Horách“, odbočit do leva a sejít
do jedloviny)
11:50 hod.: Pod Jedlovinou – křižovatka (pokračovat po silnici
k odbočce přes mostek u Jurčů, dále k zastávce
„U Fabiánů“ a přes silnici směr Vápenka – včelín
p. Zdeňka Manduly

30. dubna 2014 od 18 hodin na Sahaře

12:30 – 13:00 hod.:

REJ ČARODĚJNIC

Včelín – odpočinek a kvíz o Vidči
o hodnotné ceny
13:30 – 14:00 hod.:
CÍL na Sahaře – občerstvení,
vyhlášení výsledků kvízu.
Startovné je 20 Kč. Na startu
obdrží každý účastník
účastnický list a energii
na cestu, děti lísteček
na občerstvení zdarma.

Srdečně zveme všechny čarodějnice a čaroděje
včetně jejich doprovodu.
Přijďte se pobavit a společně s námi
strávit příjemný večer.
Hudba a občerstvní zajištěno.

ZVEME VŠECHNY
TURISTY VČETNĚ DĚTÍ!

Knihovna
Máme za sebou březen, měsíc čtenářů a knih. Celý
měsíc probíhaly různé akce pro děti i dospělé. Paní Renata
Vinklerová z MěKnihovny Rožnov připravila besedu pro 4. třídu.
Knihovnu navštívily také děti z mateřské školky. Snažila jsem se
jim povídat, co všechno předchází tomu, než přijde knížka
do prodeje. Potom jsme si povídali o příchodu jara, četli humorné
knížky, děti odpovídaly na soutěžní otázky ze známých pohádek.
Pak si v regálech vybíraly knížky, které by si chtěly půjčit domů.
Protože ještě nejsou čtenáři, tak jsem jim řekla, že musí poprosit
rodiče, aby s nimi přišli do knihovny. Knížky, které si vybraly jim
paní ředitelka půjčila do školky. Na závěr dostali všichni sladkou
odměnu. Bylo to moc milé setkání. Dětem se knihovna líbila.
Děkuji p. ředitelce H. Crhové za návštěvu knihovny a pomoc
při besedě s dětmi.

Blíží se velikonoce, tak si čtenáři mohli poslechnout
čtení o velikonočních zvycích a o tom, proč každý den v týdnu
před velikonocemi má ještě přednázev (škaredá středa, zelený
čtvrtek, atd.)
Nově zakoupené knížky jsou už zpracované, takže jsou
v knihovně připravené k půjčování. Je jich 100 ks, takže budete
mít z čeho vybírat.
Dlouholetou pravidelnou čtenářkou je p. Marta
Kubišová. Umí uháčkovat krásné věci a vždycky přinese
do knihovny na vánoce i na velikonoce něco na výzdobu. Také
letos nezapomněla a dostali jsme moc pěkná háčkovaná vajíčka
a motýlka. Jsou to dárky, které potěší a zpříjemní pobyt
v knihovně. Děkuji jí za sebe i čtenáře, kteří si vždy se zájmem
prohlížejí dárky od ní.
Co připravujeme:
- ve středu 16. dubna besedy pro 5.a 3. třídu ZŠ
- v úterý 29. dubna po roce vracíme knížky
z červeného cirkulačního souboru. Prosím všechny čtenáře, pokud
mají půjčenou knížku s červeným proužkem, ať je ihned vrátí.
Dostaneme opět na celý rok nový cirkulační soubor,
který bude mít kolem 130 knih.
Z toho všeho vyplývá, že nabídka je veliká a záleží jen
na Vás, jestli ji využijete nebo necháte knihy v regálech.
Všem spoluobčanům přeji hezké a veselé velikonoce.
Knihovnice D. Karasová

-4-

Březen ve videčské škole
Tento krásný jarní měsíc zlákal k výletu do Prahy
naše třeťáky a čtvrťáky. Exkurze s názvem Po stopách
Karla IV. byla velmi zdařilá a všem 48 dětem, které se jí
zúčastnily, se líbila.
Ve svých projektech pokračovali i naši nejmenší.
Prvňáčci se 13. 3. v projektu Veselé zoubky seznamovali se
správnou technikou čištění zoubků. A protože 20. 3.
nastalo astronomické jaro, vyměnili druháci obsahy svých
sklenic a naplnili je kraslicemi, kuřátky, motýly, …
a vystavili je na okenních parapetech.
Čtvrťáci se 18. 3. zdokonalili v dopravních
znalostech a 24. března byli na besedě v knihovně.
Značná část dětí se s učiteli připravovala
na dubnovou návštěvu z partnerských zahraničních škol.
Zkrášlovali třeba svými výrobky školu.
Členové
Valašenky
odjeli
ve
dnech
21. a 22. března na dvoudenní soustředění, aby nacvičili
své jarní pásmo. Další děti nacvičovaly hraní, tance, zpěvy,
dokonce připravovaly mluvený slovní doprovod také
v angličtině.
Nedostatek sněhu změnil záměry našich
tělocvikářů absolvovat se sedmáky lyžařský výcvik. A tak
alespoň odjeli s pány učiteli tělocviku na cyklo-turistické
soustředění sedmáků ve Velkých Karlovicích. Zahráli si
také bowling, pobyli v bazénu…
Všichni naši vycházející žáci odevzdali přihlášky
na střední školy. Většinu z nich čekají 22. a 23. dubna
přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecně
studijních předpokladů.
J. Pečalková

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 seznamu uchazečů
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 2014/2015:

Registrační číslo: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Ve Vidči: 12. 4. 2014

Hana Crhová, Ředitelka MŠ Vidče
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Jaro v mateřské škole
Přišlo jaro se sluníčkem, zem odmyká zlatým klíčkem...
Loučení se zimou se v naší mateřské škole stalo již tradicí.
Ta letošní však se sněhovou nadílkou hodně šetřila, tak vynášení
Moreny bylo spíše symbolické. Přesto je to určitý mezník,
od kterého se odvíjí spousta aktivit spojených s poznáváním
probouzející se přírody. Teplejší počasí a sluníčko láká děti
k pobytu venku. S radostí a nadšením zkoumají tajemství jednoho
z nejkrásnějších období v roce. Zapojují se do nové jarní výzdoby
školky, která je, oproti té zimní, pestřejší a barevnější. Seznamují
se s životem v trávě, květinkami a drobnými živočichy. Učí se, jak
tuto křehkou přírodu chránit. V rámci ekologické výchovy si děti
upevňují poznatky o vodě, která znamená život. Přijali jsme
pozvání místních hasičů, kteří si pro nás připravili opravdu
nečekané překvapení. Na přizbě si děti samy mohly vyzkoušet,
jaké je to být hasičem. Pumpovaly vodu, stříkaly hadicí do dálky
a také na cíl. Proudem vody se snažily shodit dřevěné válečky

a šlo jim to opravdu skvěle.
Děti milují výlety, je to pro ně příjemná změna.
Ve čtvrtek 3. dubna jsme vyjeli na rožnovské Dolní Paseky. Tam
děti navštívily farmu p. Horuty. Měly možnost si zblízka
prohlédnout stádo kraviček, podívat se, kde kravky bydlí a čím se
živí. Ochutnaly lahodné mléčné výrobky. A aby toho nebylo málo,
zastavili jsme se u chovných rybníků, kde nás přivítal a prováděl
p. Halamíček. Kouzelné prostředí navodilo veselou náladu. ,,Kdo
nakrmí rybičky?“ Já, já - volaly děti. Postupně všichni házeli
drobné granulky na vodní hladinu. Rybky připluly blíž a my je se
zatajeným dechem pozorovali. Některé malé děti překonaly
počáteční obavy a dokonce si pstruhy a kapříky pohladily.
Z výletu jsme se vraceli unavení, ale plní dojmů, zážitků a nových
zkušeností. Neboť jak řekl Konfucius: ,,Co slyším, to zapomenu.
Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“
Zapsala Jana Martinková

VYSTOUPENÍ MATEŘINKA – 18. března
Obrovským aplausem bylo provázeno vystoupení našich
nejšikovnějších staršáčků z Mateřské školy Vidče. 18. března jsme
se zúčastnili každoroční přehlídky tanečků již tradičně nazvané
Mateřinka. Akce probíhá každoročně ve ZUŠ Valašském Meziříčí,
která se nalézá v areálu Meziříčského zámku. Díky netradiční
sestavě národnosti dětí v naší třídě a kreativitě učitelek vznikl
nápad nacvičit s dětmi tance z různých koutů světa a tím přiblížit
kulturu, rozmanitost a hudbu ostatních zemí.
Byl jednou jeden lovec motýlů, který snil o tom, jak by
chtěl ulovit nějakého exotického motýla. Děti z mladšího oddělení
nám zahrály malé motýlky, kteří poletovali po pódiu. Po chvíli
lovení motýlů se lovec unavil a na louce sladce usnul. Zdálo se
mu, že loví v těch nejexotičtějších zemích. A jak už to bývá, sny
často nedávají smysl a jsou trošku popletené, i náš lovec loví hned
v Asii a hned zase na Hawai a dokonce i v Africe… zatímco spí,
pódium se rozeznělo jeho snem. Nejdříve rozkvetlo pódium
orichedejemi. Měli jsme krásné hawaiky, které svou ladností
a květinovým půvabem naladily hned na začátku skvělou
atmosféru. Po nich nastoupily španělky se svým tancem
Flamenco. Červené šaty a růže ve vlasech oslnily celé podium.
Svými kostýmy choreografií a dynamickou hudbou vyrazily dech
a uvedly obecenstvo do neutuchajícího aplausu. Do nasledující
napínavé hudby pak přiletěl na scénu Čínský drak. Jeho
strašidelná hlava vzbudila pozornost nejen u malých, ale i velkých
diváků. A i když naháněl trochu strach, za doprovodu dvou
čínských panenek se poklonil a zase odletěl.
Závěr završily africké tanečnice. Tři holčičky v čele
s pravou nefalšovanou afričankou upoutaly nejen vzhledem ale
především jejími typicky africkými pohyby celého těla, pro nás
evropany atypickými. V afrických tancích je vyjádřen třeba život,
pohyby zvířat a tance bývají součástí tradičních rituálů. Maminky
ochotně napletly dětem desítky afrických copánků které dotvořily

celkový image hereček.
Škoda, že to byl jenom sen, říká lovec motýlů
po krásném snu, ale svého snu se nevzdává. Děti sklidily potlesk
a byly na sebe velmi pyšné. Svým netradičním vystoupením
definitivně upoutaly publikum, které je zvyklé již tradičně
na vystoupení laděná spíše valašského rázu. Děti budou své
úspěšné představení opakovat ještě několikrát a to na den učitelů,
v Janikové stodole a též na konec školniho roku.
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Malování vajíček
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný...
Je nejznámější velikonoční říkanka. Nedozvíte se v ní ale, jak
vejce malovat nebo jinak nazdobit. To poradila všem účastníkům
akce „Malování velikonočních kraslic“ paní Míša Bařinová se
členkami kulturní komise RO. Malování se konalo 4. dubna
od 8 hod. až do 16 hod. v sále kulturního domu. Dopoledne
přicházely postupně jednotlivé třídy a ve 13 hod. přišly malovat
vajíčka děti z mateřské školy a potom dospělí.
Sál kulturního domu byl stále plný. Děti se zájmem
a nadšením zkoušely různé metody zdobení vajíček. Ty šikovné si
s sebou odnášely i čtyři nazdobené kraslice. Paní M. Bařinová
radila a následně ukazovala, jak se postupuje a co všechno je třeba
udělat, aby byla kraslice jak má být. Členky kulturní komise RO
zajišťovaly bezpečnost dětí a pomáhaly jim při práci s kahanem,
barvení vajíček a odstraňování vosku. Nebyl to úkol jednoduchý,
ale všechny organizátorky akce ho zvládly velmi dobře. Patří jim
za to poděkování. Největší odměnou byla spokojenost a nadšení
dětí. Děkujeme také kuchařkám ze ZŠ, které uvařily hrnec
vynikajícího osvěžujícího čaje.
Paní Bařinová přinesla kraslice, které sama už léta
zdobí. Při pohledu na ně se až tajil dech. Nádherně zdobená
vajíčka několika různými technikami. Kdo měl zájem mohl si je
koupit.
Děkujeme vedení ZŠ a MŠ, třídním učitelkám, vedení
OÚ a hlavně p. Bařinové.

Přejeme veselé velikonoce a užijte si v pohodě krásné
jarní dny.
Za kulturní komisi RO D. Karasová

Jednodenní zájezd
do Polska - Goczalkowice
3. května 2014
Dny otevřených zahrad Kapias
spolupráce Kulturní komise RO s CK Valaškou.
Cestovní kanceláři Valaška byl předán seznam
účastníků zájezdu do polských zahrad.
Z Vidče a okolí pojede 38 zájemců.
Zbývajících 11 zájemců doplní CK Valaška.
Počet míst v autobuse je 49.
Cestovní pojištění jsme zaplatili a CK Valaška
je obstará. Výška mostu do Rožnova je 3,5 m,
autobus CK Valaška potřebuje výšku 3,6 m.
Autobus proto přijede do Vidče, otočí se
u bývalé jednoty (u firmy Jiřího Fabiána).
Zastávky a časy odjezdu:
Zašová u hl. silnice
5:45 hod.
Vidče Fabián
5:55 hod.
Vidče Křižan
5:57 hod.
Vidče Škola
6:00 hod.
Vidče Hajný
6:05 hod.
Zubří u hl. silnice
6:20 hod.
Rožnov čerpací st. OMV
6:30 hod.
(odstavný pruh naproti Bille)
Časy odjezdu autobusu nejsou přesné, počítejte
s tím a raději přijďte dříve nežli později.
Velkou svačinu na celý den s sebou.
V restauraci se platí zlotýma.
Nabízené květiny se dají koupit za zloté
i české koruny.
Zloté se mění v polských kantorech,
je zde výhodnější kurz.
Návrat v podvečerních hodinách.
Kde se nastupovalo, tam se bude i vystupovat.
Už teď všem účastníkům přeji příjemně
strávenou sobotu.
Přejme si krásné a slunečné počasí.
Zdeňka Holišová
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KOUPÍM LES NAD 1 HA.
PLATBA V HOTOVOSTI. NÁKLADY
NA SMLOUVY, ODHAD ATD.
UHRADÍM.
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
TEL:732210 288.
PROVÁDÍME NÁTĚRY A OPRAVY
PLOCHÝCH STŘECH, VČETNĚ
UMYTÍ WAP, HYDROIZ. NÁTĚRY,
ZATEPLENÍ. OSVĚDČENÉ
TECHNOLOGIE.
TEL:731 916 662.
PRODÁM RODINNÝ DŮM
V ZAŠOVÉ. SE ZAHRADOU.
DOHODA.
TEL: 737 95 32 95
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“
„Srdečně Vás zveme na 2. ročník Fotbalového kempu Tomáše Polácha“

KDY ???

1.TURNUS:
2.TURNUS:

KDE ???

29.6.2014 – 4.7.2014
6.7.2014 – 11.7.2014

Brumov – Bylnice (areál FC ELSEREMO BRUMOV)

Kempu se mohou zúčastnit jak kluci, tak také děvčata ročníků narození 1999 – 2005.
Setkání mladých fotbalistů nebude pojato jako klasické fotbalové soustředění, ale také
jako prázdniny a poznávání nových kamarádů, které jak pevně věříme, přinese
mladým fotbalistům spoustu příjemných zážitků, spousty legrace, fotbalových pokroků apod.

Podrobné info naleznete na: http://www.fk-tomasepolacha.cz/

Mgr. Petr Liška
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec 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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