Informace obecního úřadu
Vážení občané,
naše obec navázala spolupráci s firmou ELEKTROWIN a.s., která
provádí zpětný odběr elektrozařízení. Tato firma nám zdarma dodala
2 kontejnery na průběžné ukládání těchto elektrozařízení, které nám
budou dle potřeby vyvážet. Proto už nemusíte čekat na sběrné dny,
kdy se odváží velkoobjemový odpad. Kontejnery jsou umístěny
za budovou Obecního úřadu ve Vidči vedle sběrného místa.
Seznam elektrozařízení, které můžete odkládat do kontejnerů:
Chlazení (skupina č. 1)
Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování
a skladování
potravin,
klimatizační
zařízení
s obsahem
regulovaných látek s výjimkou splitových jednotek.
Velké spotřebiče (skupina č. 1 a 6)
Pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, ostatní velká zařízení pro používaní k vaření a jinému zpracování
potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické
ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry většími
než 40x80x50 cm; pily s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání,
stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry většími
než 40x80x50 cm; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné
účely s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití s rozměry většími než 40x80x50 cm;
zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s rozměry většími než
40x80x50 cm; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti s rozměry většími než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje
s rozměry většími než 40x80x50 cm.
Malé spotřebiče (skupina č. 2 a 6)
POUZE POKUD SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ S ROZMĚRY MENŠÍMI NEŽ 49x80x50 CM (skupiny 2 a 6):
mikrovlnné trouby, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy; topinkovače, fritovací hrnce,
mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože; spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení
vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo; hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času;
váhy, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené; vrtačky, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění,
zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání,
stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje
pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení,
svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby;
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené.
Přílohou tohoto čísla Videčského zpravodaje je Dotazník „Kvalita života v obci Vidče“, který připravila MAS Rožnovsko. Prosíme
Vás o vyplnění a zpětné předání na Obecní úřad ve Vidči v co nejkratším čase. Děkujeme.
Milena Dudová, místostarostka obce
Vážení občané,
Jako příloha Zpravodaje obce se Vám do rukou dostal dotazník o kvalitě života a služeb v naší obci Vidče. Tento průzkum
probíhá v obcích celého regionu. Jeho cílem je zjistit Vaše názory na život v obci, na možnosti zlepšení situace a zamyšlení se
nad tím, do kterých oblastí v budoucnu nejvíce investovat.
Prosíme Vás o upřímné a otevřené sdělení Vašich názorů. Ujišťujeme Vás, že Vaše odpovědi jsou anonymní. Výsledky
průzkumu budou použity ke zpracování integrovaného plánu rozvoje území Místní akční skupiny Rožnovsko pro další plánovací
období Evropské unie na období 2014 – 2020 a budou také předány představitelům obce.
Dotazník vyplňujte samostatně, sám/sama za sebe. Každou otázku pečlivě přečtěte a poté vyberte Vám nejbližší odpověď.
Budoucnost regionu se týká nás všech.
Otázky v dotazníku jsou rozděleny do dvou bloků, které se dělí na údaje o respondentovi a následně o názory na kvalitu
života a služeb v obci. Dotazník můžete odevzdat na Obecním úřadě Vidče nebo ho můžete vyplnit elektronicky na adrese
www.masroznovsko.cz.
Předem děkujeme za Vaši spolupráci a čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Usnesení č. 26/2014 ze zasedání ZO Vidče dne 23. 4. 2014
326/2014 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 26. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení p. Karel Přibyl, p. Lenka Machulová, ověřovatele
zápisu Bc. Miroslava Chumchala, Ing. Karla Malíka.
Zapisovatelkou byla určena Eva Kramolišová.
327/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č.25/2014 z řádného zasedání ZO dne 20. 2. 2014 přednesenou
starostkou obce.
328/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 25. – 26. řádným zasedáním přednesenou ústně členy rady
obce.
329/2014 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedy
kontrolního výboru o činnosti výboru za 1. čtvrtletí roku 2014.
330/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. čtvrtletí roku 2014 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 3. 2014.
331/2014 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce za rok 2014 dle přílohy.
332/2014 ZO Vidče po projednání schvaluje směrnici č. 1/2014
o schvalování účetní závěrky za účetní období roku 2013.
333/2014 ZO Vidče v souladu s § 84 odst.2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, schvaluje účetní závěrku
obce Vidče za rok 2013.

334/2014 ZO Vidče v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, projednalo a bere na vědomí Zprávu
č. 443/2013 KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidče,
IĆ: 00304433 za rok 2013. Při přezkoumání hospodaření obce
Vidče za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
335/2014 ZO Vidče v souladu s § 43 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
souhlasí po projednání se závěrečným účtem obce Vidče za rok
2013 bez výhrad.
336/2014 ZO Vidče po projednání předloženého návrhu geom.
plánu, kterým je určen skutečný průběh komunikace v lokalitě
„Kutiska“, schvaluje připravit do příštího zasedání návrh kupní
smlouvy uzavřené mezi obcí Vidče a vlastníky parcel, na jejichž
částech je tato komunikace vedena. Přípravou návrhu kupní
smlouvy pověřuje starostku obce.
337/2014 ZO Vidče bere na vědomí informace o možnosti účasti
v soutěži Vesnice roku 2014.
338/2014 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 spol.
Valašská vodohospodářská a. s. Vsetín, konané dne 24. 4. 2014.
Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Farnost oznamuje:
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 v době od 14:30 do 16:00 hod. se budou na faře zapisovat mše na II. pololetí.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDČE SLAVÍ 30 LET
ŠKOLNÍ ROK: 1983 – 1984 / 2013 – 2014
VÁŽENÍ OBČANÉ,
DOVOLTE MI, ABYCH VÁS JMÉNEM MŠ VŠECHNY POZVALA NA OSLAVU 30 LET MŠ,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 27. 6. 2014 OD 15.00 HODIN.
PROGRAM:
•

15.00 HODIN - PROHLÍDKA PŘÍRODNÍ ZAHRADY –
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PROHLÍDKA MŠ
- dílničky pro děti
- prezentace - ZÁMEK LEŠNÁ / Valašské Meziříčí/
/možno zakoupit výrobky dětí, které vyrobily s rodiči, prodej
frgálů, trdelníků, prodej přírodních produktů – bio farma Horut,
Missiva, Eurona, včelařské produkty – p. Urban, jízda
na poníkovi – p. Lunter/
Prodej výrobků a kávy FAIR TRADE - ,,poctivě vyrobené –
poctivě zaplacené“

•

UVÍTÁNÍ HOSTŮ

•

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ

•

16.00 HODIN – ROZLOUČENÍ
,,PEPÍNO
PRCEK“

•

VYSTOUPENÍ taneční skupiny HEART2BEAT – SVČ Rožnov
p/R

•

S PŘEDŠKOLÁKY

-

Vystoupení kovboje ,,DUŠANA“ z Hájů

Celou akci bude provázet ZUZANA VAŠKOVÁ, k poslechu
a tanci bude hrát cimbálová muzika POLAJKA, občerstvení
PIVO, LIMO, NĚCO NA ROŠTU - zajištěno MŠ, možno si opéct
buřtíka na ohýnku.
TĚŠÍME SE NA HOJNOU ÚČAST!
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ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ AKCE
PROBĚHNE V KULTURNÍM DOMĚ VE VIDČI
– pokud budou opravy vnitřních prostor ukončeny.
Pokud tomu tak nebude,
vše proběhne v mateřské škole!
Děkujeme za pochopení!!!
Hana Crhová, ředitelka MŠ

Má pan Urban včely ve vousech?
Rumcajs jak známo, nosil svoje včelky ve vousech.
Hezky se jim tam v teploučku bydlelo a když Rumcajs potřeboval,
podrbal se a včelky píchly kněžnu Majolenu. Pan Urban sice má
stejné vousy jako Rumcajs, ale včeličky si nechal zabydlet raději
v úlech.
Pan Urban zavítal k nám do MŠ, aby nás sblížil
s životem včeliček. Výlet “Včelí stezkou” máme naplánovaný
na květen.
Stezka nádhernou přírodou vede přes Lhoty až ke včelínu pana
Urbana. Louky se pyšní rozmanitým kvítím a kdo do těchto
končin zavítá, vidí na čem se tyto pilné dělnice pasou a proč je
Urbanův med sladký jako spánek.
Na Urbanově pozemku pyšně stojí 150 včelstev.
“A kolik je to dohromady včel pane včelaři?” To je opravdu
hodně, odpovídá s úsměvem včelař zvědavým staršákům..
Včelstvo znamená jeden včelí úl, jeden domeček. V každém je asi
70000 včel. Když pomalu začne jaro, včelky vyšlou své zvědy,
aby se podívali, jak to venku vypadá. Včeličky si sednou na česno
a tam si povídají, sdělují si informace, co kde viděly a kde už
začínají vonět jehnědy. Včely žijí v obrovském skupenství
a i když nemají nikoho, kdo jim poroučí, žádná z včelek nezahálí,
včelky se nehádají a práce jim nestojí.

Pan včelař ukázal dětem rámečky, které pro včelky
připravuje, aby měly ony i on jednodušší práci. Včelky pak tvoří
plástve do rámečku, které se jednodušeji vytáhnou. Děti si mohly
vyzkoušet klobouk se síťkou, který pan včelař používá, když jde
ke včelkám. Pan Urban je k tomu ještě skvělý fotograf, takže svůj
výklad doplnil prezentací nádherně zachycených detailnich fotek
o včeličkách. Těšíme se na květnový výlet a pověstné medové
lívanečky, které peče paní Urbanová a nabízí návštěvníkům.

Den Země
V úterý 22. 4. se naše školka vypravila na výlet
do zámku v Lešné za Valašským Meziřičím. Akce
s programem zaměřeným na Den Země. Z Vidče jsme vyjeli
autobusem v 8 hod. Po snídani na lavičkách u zámeckých
dveří, se dětí ujaly lektorky, které měly připravené hry
a činnosti jak v zámku, tak venku v krásném parku. Uvnitř
v dílničce si děti namalovaly na kamínek berušku.
V expozici naše ptactvo, děti poznávaly ty nejznámější
zpěváčky nejen po peříčku, ale také po hlase. Na dřevěný
nástroj připomínající píšťalu, děti zkusily napodobit sovu
a kukačku.
Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali do parku.
Pohybovou hrou s obrázky se děti seznámily s celým
vývojem slunéčka sedmitečného. Od mrňavých vajíček až
po puntíkovanou krasavici berušku. Další výprava byla
pod obrovský strom. Co se skrývalo pod kameny odhalily
zvětšovací lupy. Děti se seznámily s nejběžnějšími brouky.
Společně s dětmi jsme strávili příjemné dopoledne
v krásném prostředí a tím jsme oslavili Den Země.

Mamince s láskou
U nás, ve třídě nejmenších Berušek, byla první polovina
měsíce května ve znamení lásky, a to lásky mateřské. Na otázku:
„Jaká je tvoje maminka?“ Děti odpovídaly: „Je hodná, pěkná,
veselá, je to moje kamarádka, je jako princezna.“ A tak jsme si
zahráli na malíře a namalovali maminčin portrét. Veselými
obrázky, na kterých se všechny maminky usmívaly, jsme
vyzdobili třídu. „Co všechno maminka dělá?“ „Pracuje, žehlí, vaří
dobrůtky, mazlí se s námi, čte pohádky, stará se o nás, uklízí...“
Určitě by si zasloužila nějaký dáreček. Připravili jsme keramickou
dílničku. Pod vedením paní Cábové, malé dětské ručky
uždibovaly, válely, koulely a vykrajovaly hlínu do konečné
podoby srdce. Komu srdíčko z lásky dáme? Mamince své
milované. „Jak maminkám poděkujeme?“ „Budeme jim pomáhat,
poslouchat, pozveme je do školky a připravíme besídku.“ Nad tím,

co maminkám předvedeme, jsme dost přemýšleli. Pomohla nám
náhoda. Při práci s pohádkou od J. Karafiáta Broučci, děti
nejraději tancovaly, a tak bylo rozhodnuto. Začalo vznikat pásmo:
„U nás na paloučku.“ Zahráli jsme si na rozkvetlou louku plnou
broučků a motýlků, kteří tančí a zpívají své mamince.
V kostýmech, které nám ušila paní Sušňová, to dětem moc slušelo
a dokázaly se zbavit počátečního ostychu a trémy.
Po vystoupení jsme ještě společně poseděli na terase a u malého
občerstvení si popovídali. „A co bychom maminkám popřáli?“
Hodně zdraví, lásky, pohody a radosti. Ať jejich rodiny jsou
bezpečný přístav plný štěstí, které není třeba hledat, neboť ho
každý nosí ve svém srdci.
Zapsala: Jana Martinková
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Den Maminek v mateřské škole, květen 2014
“Jsi nejlepší maminka, jsem tvá velká fanynka,
všechno skvěle zvládáš a moc nenadáváš.”
Tyto verše rozesmály obecensto v úterý 6. 5. v oddělení
staršáků. Besídka ke svátku matek byla moc hezká a přilákala
nejen maminky ale i babičky, dědečky a tatínky. Děti předvedly
jejich popularní pásmo exotických tanců. Kluci měli premiéru
a předváděli dračí ocas a i když to bylo napoprvé, počínali si
vesele. Pak děti předvedly nějaké kousky z angličtiny, aby ukázaly
maminkám, co se naučily a jak se jim angličtina líbí. Závěr
besídky oživily básničky a písničky maminkám a tatínkům. Děti
vyrobily pro maminky několik krásných výrobků, mimo jiné také
keramické srdíčko a obrázek - portrét maminky.
Malé dětičky předvedly vystoupení o broučcích. Jejich
třída se zaplnila beruškami, včelkami a broučky. Všude se to
hemžilo křidélky. Besídku, někteří dokonce svou první, zvládli
skvěle a odvážně.
Příjemné odpoledne pak pokračovalo posezenim
na školní terase a děti si mohly poběhat na zahradě. Rodiče si

v klidu mohli popovídat s učitelkami a ztratit slovo i s ostatnimi
rodiči. Počasí nám přálo, a tak se celé odpoledne moc vydařilo.
Maminky měly úsměv na tváři a to bylo to hlavní.
Autor: Pavlina Parks

Duben na Videčské škole
Na začátek měsíce se připravovala celá škola. Přijeli
k nám totiž vzácní hosté - 17 učitelů z partnerských škol z Belgie,
Polska, Estonska, Španělska, Slovenska, Bulharska, Itálie a Řecka.
Proto se také konalo slavnostní vystoupení dětí v kulturním domě,
které svým pásmem ukončil soubor Valašenka. Naši hosté si
prohlédli školu a školku, naše okolí, ale také Kopřivnici,
Štramberk a Prahu. A opravdu se jim tady líbilo.
Velikonoční svátky jsou obdobím, na které se všichni
těší. Děti barvily kraslice a 18. dubna vystoupili na Soláni členové
souboru Valašenka.
Školní práce a výuka se už přehoupla do závěrečného
čtvrtletí. Jak se dětem dařilo ve 3. čtvrtletí, se rodiče dozvěděli
při konzultacích a třídních schůzkách, na nichž menší děti
předvedly rodičům, co už umějí. Naši vycházející žáci
22. a 23. dubna skládali přijímací zkoušky na střední školy
a v současné době už všichni vědí, na jakém oboru budou
pokračovat příští školní rok.
Vzhledem k tomu, že se sedmáci letos nedočkali sněhu,
vydali se s učiteli Tv P. Drdou a L. Ludvighem
24. - 26. 4. do Velkých Karlovic, kde strávili tři dny na kolech, při
sportu a hrách. Někteří z nich se zapojili i do turnaje ČEZ
STREET HOCKEY, a po dvou vítězstvích nad žáky ze ZŠ

Valašská Bystřice postoupili do závěrečného turnaje v ostravské
ČEZ aréně, kde byli 29. 4. vyřazeni v 1. kole. Žáci z 1. – 4. třídy
také získávají další sportovní návyky, učí se totiž plavat
v rožnovském bazénu.
Všichni žáci školy byli odměněni za loňský sběr papíru.
2. dubna jim skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic
předvedla husitské válečnictví. 8. dubna se pro žáky z 8. a 9. třídy
konala beseda o životě na Ukrajině. Prvňáčci absolvovali 3. dubna
výchovný koncert ZUŠ. Šesťáci 16. dubna na besedě v místní
knihovně zkoušeli získávat informace z řecké mytologie
a obohacovali svoje poznání. Paní učitelka Mertová zorganizovala
29. dubna jednodenní zájezd do Prahy na 2 výstavy -Matematika
na dotek- mezinárodní putovní výstava, galerie GUD Tim Burton
a jeho svět- Dům U Kamenného zvonu - světový unikát.
Zúčastnilo se ho 17 dětí.
Koncem dubna se slétávají čarodějnice a slétly se
30. dubna též do 1. třídy. Čarodějnické kostýmy byly úžasné.
Nadace Život dětem poděkovala naší škole za příspěvek
1 525,- Kč získaných ve sbírce mezi dětmi a učiteli, která má
pomoci handicapovaným dětem.
J. Pečalková

Pálení čarodějnic očima pořadatelů
Dne 30. 4. 2014 na Sahaře proběhlo již tradiční „Pálení
čarodějnic“. Z pohledu pořadatelů to byla akce zdařilá, počasí nám
přálo, a zdálo se, že děti i dospělí se dobře baví. Na dětských
tvářích jsme viděli úsměvy, u těch nejmenších i trochu obavy
z přítomných čarodějů a čarodějnic. Celý program se nesl v duchu
jistě všem velmi dobře známé pohádky, a tak si děti poté, co
zdárně uspaly čarodějnici, uloupily z chaloupky perníček.
Všichni, kteří někdy pomáhali organizovat akci
pro širokou veřejnost, budou jistě souhlasit s názorem, že to není
věc jednoduchá. Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem! V dnešní uspěchané době „sehnat“ lidi, kteří jsou ochotni
věnovat svůj volný čas přípravě a být k dispozici i v průběhu celé
akce, poté zajistit následující den uvedení celého prostoru Sahary
do původního stavu, je věc téměř nemožná!

Jsem velmi ráda, že nám se to povedlo. Velký dík patří
všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárnému průběhu
akce!
A na závěr mi dovolte ještě
připomínku k občanům, kteří svými
velmi nevhodnými poznámkami
dokázali – slušně řečeno – vytočit
organizátory. Velmi bych ocenila,
kdyby se pro příště zdrželi
takovýchto výroků! Jistě bude
prospěšnější, když nabídnou svou
pomoc při organizování dalších
akcí!
Jitka Macečková

-4-

Inzerce

- Elektronické aukce zemního plynu a elektřiny
www.ecentre.cz
Společnost eCENTRE se souhlasem obce nabízí obyvatelům Vidče možnost zapojit se do elektronických aukcí při nákupu zemního plynu
a elektřiny. Tyto e-Aukce jsou uskutečňovány každý měsíc již více jak rok po celé České republice a jen za loňský rok přinesly občanům
úspory v celkové výši více než 200 mil. Kč.
Princip e-Aukce vysvětlí, veškeré informace podá a dotazy občanů zodpoví zástupce společnosti eCENTRE na informativním setkání,
které se uskuteční v pondělí 2. 6. 2014 v 17,00 hod. v Hospodě U Hanáčků.
Harmonogram, termíny a místo pro zařazení do e-Aukce:
V průběhu měsíce června
Středa 4. 6. 2014 od 15.00 do 18.00 hod. – v Hospodě U Hanáčků
Pondělí 9. 6. 2014 od 15.00 do 18.00 hod. – v Hospodě U Hanáčků
V případě potřeby se termíny a čas prodlouží.
Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce
Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných podmínek (Elektřina/Zemní plyn)
Kopie ročního vyúčtování (Elektřina/Zemní plyn) fakturace za 12 měsíců
Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem

V případě ja kýchkol i v dotazů, pros ím,
Konta ktujte:
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Kváč
Tel : 733 160 265
pavel .kva c@pa rtnerecentre.cz

Způsob předání podkladů - osobně na kontaktním místě (kopie dokumentů v tištěné podobě)
Smlouvy uzavřené do konce června budou zařazeny do červencové aukce.
V srpnu 2014 budou pro občany připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.
Změnu dodavatele zajišťuje eCENTRE ve spolupráci s vítězným dodavatelem.

Pranostiky na měsíc květen
Sníh v máji - hodně trávy.

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí;
ale o svatém Jáně ani za vodu v džbáně.

Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.

Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý
červenec i srpen. Vinná réva
nedbá toho - bude míti vína mnoho.

Deštivý květen - žíznivý říjen.
V máji hřímoty nedělají trampoty.

Kdo o svatém Janě len zasívá,
stébla zdéli lokte mívá.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Svatá Žofie políčka často zalije.
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Pozvánka na oslavu Mezinárodního dne dětí
Pořadatelé z obce Vidče zvou děti i dospělé
na oslavu Mezinárodního dne dětí
pod názvem

Cesta pohádkovým lesem.
Přijďte v pátek 30. května 2014
v 16 hodin
na louku u hřbitova.
Na trase Vás přivítají pohádkové postavičky,
které připravily pro děti soutěže,
kvízy, ale také odměny.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Sport

Prosba o zapůjčení fotografií k 70. výročí založení TJ
Tělovýchovná jednota Vidče touto cestou prosí majitele fotografií, které se vztahují k historii jednotlivých oddílů TJ
(kopaná, šach, stolní tenis, házená) o jejich zapůjčení k příležitosti vystavení v síni slávy TJ Vidče, která bude mapovat její
sedmdesátiletou historii. Fotografie budou oskenovány a vystaveny budou jejich kopie, majitelé se tak nemusí obávat
jejich poškození či zcizení. Pro zapůjčení fotografií můžete kontaktovat buďto pana Lumíra Ondřeje či pana Pavla Drdu.
Všem ochotným občanům předem děkujeme.

Oslava 70. výročí založení TJ
V tomto kalendářním roce uplyne 70 let od založení místní tělovýchovné jednoty
a toto výročí oslaví místní sportovci
ve dnech 21. 6. a 28. 6. 2014
ve sportovním areálu „SAHARA“ ve Vidči.
Program oslav:
21. 6. 2014:
10:00-12:30 turnaj mladších přípravek v kopané
12:30-15:00 turnaj starších přípravek v kopané
15:00-18:00 turnaj starších žáků v kopané
28. 6. 2014:
13:00 utkání mužů nad 50 let v kopané
15:00 utkání mužů do 50 let v kopané
17:00 utkání „A“ týmu v kopané
20:00 taneční zábava
Po oba dny oslav bude v klubovně TJ zpřístupněna
síň slávy Tělovýchovné jednoty Vidče mapující její historii.

Srdečně zvou pořadatelé
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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