Informace obecního úřadu
- Vážení občané, naše žádost o finanční dotaci na nákup kompostérů na likvidaci bio
odpadu zaslaná na Státní fond životního prostředí uspěla a obec může kompostéry
zakoupit. V současnosti již proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnili tři
uchazeči, z nichž cenově nejvýhodnější byla spol. JRK BioWaste Management s.r.o.,
Praha 4, která vysoutěžila požadovaných 320 kompostérů za 950 576 Kč (vč. DPH).
Dotace od SFŽP činí 90%, obec ze svého rozpočtu bude hradit zbývajících 10%.
Podle dohodnutého harmonogramu by nám měly být kompostéry dodány již
v průběhu července. Současně při převzetí kompostérů bude s vámi sepsána smlouva
o výpůjčce s platností na 5 let a rovněž budete proškoleni, jak správně kompost
založit a udržovat.
- Další potěšující zprávou je přijetí našich dalších dvou žádostí o dotaci (máme
přiděleno akceptační číslo), které jsme podali opět na SFŽP, a to na zateplení budovy
Obecního úřadu včetně KD a zateplení budovy služeb (pošta). Teď budeme
netrpělivě čekat, zda nám Fond dotaci, a především v jaké výši přizná. Pokud by
byla dotace menší než 80%, akci bychom nerealizovali a čekali na další výzvu.
- Vzhledem ke skutečnosti, že začíná nové plánovací období 2014-2020, v rámci
kterého bude možné opět získávat finanční dotace prostřednictvím Evropské unie, je
potřeba, aby obce měly připraveny oblasti, do kterých by v budoucnu nejvíce
investovaly. Z důvodu pomoci při přípravě tohoto období, jste měli do každého čísla květnového Zpravodaje vložen dotazník
„Kvalita života v obci Vidče“, který připravila MAS Rožnovsko. Z vydaných cca 500 dotazníků se nám ale vrátilo jen 14 (!), což je
méně než 3%. Nevím, jak odpovídali občané v ostatních obcích a městech, sdružených v Místní akční skupině Rožnovsko, ale nám
těch 14 občanů, kteří vyjádřili své připomínky k problematice současného života v obci a k možnému rozvoji obce, sice pomohli
(děkujeme), ale není to tolik, jak jsme předpokládali. Proto vás znovu prosíme, pokud jste dotazník už nevyhodili, o jeho vyplnění
a odevzdání na Obecním úřadu do připravené schránky (je položena na schodech). Děkujeme, pevně věříme, že zájem
o zhodnocení současné situace v naší obci i o její další rozvoj, má více než 14 občanů.
- Blíží se konec školního roku a vytoužené letní prázdniny. Všem našim pedagogům a všem školním zaměstnancům děkujeme
za práci, přejeme jim klidnou a příjemně strávenou dovolenou. A všem našim žákům a studentům pěkné vysvědčení a nádherné
prázdniny!
Krásné léto přeje Vám všem
Štěpánka Mikulenková, starostka

Blahopřání
V tomto našem čísle Zpravodaje tentokrát

srdečně blahopřejeme panu Karlovi Kubišovi,
který dne 31. května 2014 oslavil krásných 90 let!
Ke všem gratulantům se přidává také Obecní úřad.
Děkujeme panu Karlu Kubišovi za celoživotní nelehkou práci,
jak pro celou svou rodinu, tak také za práci pro obec.
Do dalších let přejeme oslavenci hodně zdraví, velmi mu přejeme,
aby ho netrápily bolesti nohou a přejemu mu ještě hodně pěkných let
prožitých spokojeně se svými nejbližšími.
Štěpánka Mikulenková

Významného životního jubilea 85 let se dožívá
paní Marta Neradová, která je dlouholetou členkou
turistického kroužku seniorů.
Do dalších let jí přejeme pevné zdraví,
hodně lásky, šťastný život,
žádné vrásky, vždyť v životě
je místa dost pro hezké slůvko pro radost.
To vše jí přejí turisté – senioři z Vidče.

Krásného životního jubilea 50 let se dožívá
předsedkyně Kulturní komise RO Zdeňka Holišová.
už dlouhé roky pomáhala připravovat kulturní akce pro spoluobčany.
Poslední roky jako předsedkyně přichází s novými nápady
a velmi obětavě, zodpovědně a s elánem jí vlastním.
Blahopřejeme jí a do dalších let přejeme štěstí, spokojenost,
lásky bližních hojnost, dobré zdraví a žádné stesky,
vždyť je život přece hezký.
Členky Kulturní komise RO

Usnesení č. 50 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 5. 2014
472/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
473/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí kontrolu
usnesení č. 49 ze schůze rady obce Vidče dne 1. 4. 2014. Všechny
úkoly byly splněny.
474/14 Rada obce Vidče projednala a odsouhlasila opravu cest
v obci. Pro podání nabídek budou osloveni tři uchazeči.
Na mimořádné schůzi obce bude vybrána dle doručených nabídek
firma, která opravy uskuteční.
475/14 Rada obce Vidče na základě doporučení výběrové komise
rozhodla zadat realizaci projektu „Likvidace bio odpadu v obci
Vidče“ společnosti JRK Bio Waste Management s.r.o., Štúrova
1701/55, 142 00 Praha 4, jejíž nabídka byla cenově nejvýhodnější.
Rada obce pověřuje starostku kupní smlouvu s prodávajícím JRK
Bio Waste Management s.r.o. podepsat.
476/14 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene a právo provést stavbu č. IV-12-8007703/01 s ČEZ
Distribuce a.s. na pozemcích v majetku obce p.č. 754, p.č. 3 a p.č.
2775/4 a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
477/14 Rada obce Vidče schválila mimořádnou odměnu řediteli
ZŠ dle žádosti.
478/14 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů č. OS20142000310 se společností
EKO-KOM a.s. Smlouva se aktualizuje z důvodu nového
občanského zákoníku. Rada obce pověřuje starostku obce
Smlouvu podepsat.

479/14 Rada obce Vidče projednala žádosti:
- neschválila žádost o pronájem pozemků p.č. 578 a p.č. 576/1.
- schválila žádost o pronájem nebytových prostor za budovou
č.p. 252 a pověřuje starostku obce vyvěsit záměr o pronájmu
na úřední desce obce.
- schválila finanční příspěvek Iskérky o.p.s. a Charity Valašské
Meziříčí dle přílohy
- schválila žádosti občanů na vybudování odvodňovacího kanálu
na pozemku p.č. 2786 a p.č. 5812/17
- schválila žádost občanů na zabudování žlabů na odvedení
dešťové vody na komunikaci p.č. 992/1.
480/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o dlužnících,
kteří nemají zaplacený komunální odpad v minulých letech. V této
věci bude jednáno a rozhodnuto na nejbližším zasedání ZO.
481/14 Rada obce odsouhlasila Smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku na vydání periodického tisku Spektrum Rožnovska
na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 a pověřuje starostku
obce Smlouvu podepsat.
482/14 Rada obce Vidče projednala a schválila mimořádnou
odměnu ředitelce MŠ dle žádosti.
483/14 Rada obce Vidče odsouhlasila dle žádosti ředitele ZŠ
příspěvek obce na Dětský den ve výši 1.000,- Kč.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Vítání občánků
Není to tak dávno, co jsme v pondělí dne 25. 11. 2013
v naší obřadní síni ve Vidči přivítali tři nové občánky Jana
Mikudu, Agátu Cábovou a Danielu Jurčovou v doprovodu jejich
rodičů a blízkých a už se dne 27. 5. 2014 konalo další vítání
nových videčských občánků. Přivítali jsme je opět i s jejich rodiči
a rodinnými příslušníky. Po podpisu do pamětní knihy si maminky
Štěpána Randuse, Kateřiny Hegarové, Jáchyma Sewioly, Mikuláše
Dudy, Filipa Indráka, Nely Petruželové, a Richarda Kubiše

odnesly kytičku a pro své dítě obdržely pamětní knížku a dárek.
Po společné fotografii si rodiče děti vyfotili v krásně vyzdobené
kolébce. Oba dva dny pro ně v programu vystoupily děti z našeho
folklorního souboru Valašenka s pásmem básniček a písniček.
Vystoupení bylo moc hezké a podtrhlo slavnostní atmosféru.
Děkujeme rodičům za účast a jejich dětem přejeme
šťastné vykročení do života, který na ně teprve čeká.
M. Dudová
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Svoz odpadu v druhém pololetí roku 2014
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
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 kolmotocyklů, 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: 2. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 12. 2014.
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 - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 9. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11. a 10. 12. 2014.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či
sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír, spisy,
katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 9. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11. a 10. 12. 2014.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.
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.

provozovna Dřevovýroba Vidče 447, 756 53 Vidče
nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo
smrk, tzv. kostky.
Vhodné k okamžitému roztápění či topení.
Letní cena platná na dodávky
do 31. srpna 2014:
 vlečka objem 5,5 prm 1.950,- Kč vč. DPH
+ doprava
 kontejner objem 13,5 prm 4.800,- Kč vč. DPH
+ doprava
Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu.
Objednávky e - mailem na:
melicharik@cobbler.cz
mobil: 777 790 061, tel. / fax: 571 657 020
www.cobbler.cz
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ALFRÉDA RADOKA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PRACOVIŠTĚ VIDČE
SRDEČNĚ ZVEME NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ VE VIDČI
NEDĚLE 22. 6. 2014, 14:00 HODIN, KINO CLUB MILANO, VIDČE
NA VÝSTAVĚ UVIDÍTE VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÁM ZPŘÍJEMNÍ DĚTI Z HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ VE VIDČI.

VÝSTAVA POTRVÁ DO KONCE ZÁŘÍ.

Červen v MŠ Vidče
S nadcházejícími oslavami 30. let výročí naší školičky
jsme uspořádali několik tvůrčích dílniček s rodiči v naší MŠ.
Mimo jiné, ve staršáku také Malování na sklo. “Já to ale neumím,
já nejsem žádná malířka.” Znělo z úst s obavami téměř každé
mamince. S nadšením pak přišly na to, že patlat kolečka
a čtverečky štětcem není žádná věda a s chutí se pustily do díla.
Na sklenice malovaly maminky a děti, specialni
barvičkou na sklo, a potom se obrázky dotvořily konturami, které
dodají celkovému vzoru šmrnc. Záležitost je to docela pracná ale
v závěru krása a radost z výtvoru je obrovská a o skleněné vázy je
vždycky poprask. Pokud si nepotrpíte na čínský porcelán
a dokonalá umělecká díla, vázičky, sklenky na slivovici
s modrými trnkami, sklenky na víno s vinnou révou a jiným

designem, skleničky a šálky malované dětmi Vás jistě zahřejí
u srdíčka. Hodí se jako sklenice na sušené ovoce, hřiby, bylinky,
vázy. Zvlášť třeba v podzimním období vázy skvěle Váš domov
oživí. Tyto výrobky budou k mání na našich oslavách, které budou
probíhat formou jarmarku a zábavy na naší nové školní zahradě
27. 6. 2014.
Přijďte se podivat na naši novou eko zahradu,
zavzpomínat jak čas rychle letí, zmlsnout něco z grilu,
poslechnout si cimbálovou muziku Polajku a prijďte nás podpořit
zakoupením dětských výrobků, které s láskou malovaly Vaše děti
a vnoučata.
Těší se na Vás učitelský sbor MŠ
Autor: Pavlína Parks
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Sklenky malované
dětmi a jejich
maminkami.

Výlet – Kostelany
Jako dárek ke dni dětí dostaly naše děti ze školky výlet
do westernového městečka v Kostelanech. V úterý 3. června jsme se
sešli u hasičské zbrojnice v 7h ráno a vyjeli, byla před námi
dvouhodinová cesta. Děti už za Stříteží věděly, jak vyplnit tak dlouhý
čas cestování. Z batůžků začaly vybalovat svačinky a dobrůtky
od maminek.
Na místě už nás čekali „indiáni“ a „indiánky“, kteří děti provázeli
během celého dopoledne. Prohlédli jsme si ustájené koníky a v hale
nám předvedli výcvik jednoho z nich. Děti si vyzkoušely hod lasem,
střílet z luku, jízdu na koni a různé indiánské dovednosti.
Venku jsme shlédli pohádku s indánskou tématikou a děti si spolu
s herci zatančily tanec bizonů, stopařů a lovců. Na cestu domů jsme se
všichni posílili řízkem ve westernové restauraci.

Fotky
z výletu
do Kostelan

Naučná stezka
Je nádherné zajít si do přírody, zde se jen tak zastavit,
opřít se třeba o strom, zavřít oči a poslouchat. O tom, že by děti
měly trávit co nejvíc času venku, asi nikdo moc nepochybuje.
Mohou to být také vycházky spojené s učením, společným
tvořením, poznáváním zajímavých věcí.
Abychom lépe poznali okolí naší malebné obce,
připravili jsme výlet pro děti a rodiče „MEDOVÝM
CHODNÍČKEM“. V sobotu 24. května bylo hezké počasí,
sluníčko příjemně hřálo a stihlo vysušit všechny louže a loužičky
po předešlých deštích. U školy se nás mnoho nesešlo, i tak jme
vyrazili za dobrodružstvím. Děkujeme hasiči Ondrovi Novákovi,
že nám ušetřil nohy a kus cesty nás svezl autem. Cílem bylo
stavení včelaře pana Urbana.

Přivítala nás usměvavá paní Urbanová. Hned ze začátku
děti zaujala roztomilá kůzlata, krásní psi a barevní kohouti.
Na naučnou stezku „MEDOVÝM CHODNÍČKEM“ jsme se
vydali pěšky, loukami plných květin. Největší dobrodružství nás
čekalo v „pralese“. Děti musely zdolávat mnoho nečekaných
překážek, ale nikdo se jich nezalekl. Před prvními dešt'ovými
kapkami jsme našli útočiště u Hurtíků. Počasí se umoudřilo, a tak
se zvládlo i opékání špekáčků. Děti zbytky své energie vybíjely
na trampolíně a houpačkách. Prohlédly si i velké hasičské auto.
SLÁVA NAZDAR VÝLETU, NEZMOKLI JSME A JSME TU –
sice trochu unavení, ale obohacení o nové zážitky.
Jana Martínková
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INDI INDI INDIÁN, TÝPÍ POSTAVÍ SI SÁM!
V Indianském duchu proběhla ve druhém červnovém
týdnu oblíbená škola v přírodě s dětmi z MŠ Vidče. 18 odvážných
Indánů se rozhodlo dobrovolně, že přebude týden a to BEZ
MAMINKY! Indianský kmen v čele s náčelníkem Velkým
Bizonem a copatou Nšoči se usídlil na Bystřických Hlaváčkách
na chatě u pana Mičkala v malebném prostředí Valašských luk
a lesů, kde dávají lišky dobrou noc a kde nebyli rušeni civilizací.
Mimo to, že se skoro celé první dva dny museli indiáni
zvlažovat v bazénové řece, protože bylo strašné horko, stačili
Indiáni i sledovat stopy, chodit po indianských stezkách, poznávat
byliny, stromy a jejich listy a plody a hledat poklad.

náš tábor přijel pobavit kovboj Dušan, který předváděl, jak chytá
bizony do lasa a jak je zručný s dýkou, tomahavkem a bičem.
Se svými bílými bratry se pak malí indiáni těžce loučili a mnozí
z nich uronili i slzičky. Večerní střílení z luku je ale opět dostalo
do ráže a většina z nich, velmi vyčerpaná, usínala klidně
a s úsměvem na tváři.
Náčelnice Nšoči každý večer předčítala pohádku
v jednom z indiánských týpí a tento večerní rituál si indiánské děti
velmi užívaly.
Ve čtvrtek přijel tábor zkontrolovat Bílý bratr náčelník
z policie a předváděl indiánům, jak tito bílí bratři chytají zloděje,
a dokonce si malí indiáni mohli sednout na jeho koně. Později
téhož dne pak ještě dokazovali indiáni svou zručnost, sílu
a obratnost na lanových drahách a překážkách což je velmi
bavilo.
Večer si indiáni četli pozdravy od bílých bratrů a paní
učitelky zařídily, aby každý indián, který měl dostatek odvahy
týden spát bez maminky, dostal aspoň jeden pohled. Týden uběhl
jako voda a počasí nemohlo být lepší. Přečkání tohoto týdne bylo
taktéž jakousi zkouškou samostatnosti, odvahy a připravenosti
do školy, ve které indiáni krásně obstáli.

Indiáni bydleli po skupinkách a za své chováni, uklízení,
pomáhání, soutěžení, spinkání a papání dostávali hvězdičky
a kolečka a soutěžili o medaile a diplomy.
Ve středu povolil Velký Bizon, aby kmen navštívili bílí
bratři z nedalekého sousedního tábora Vidče. Přijelo jich tolik, že
málem nebylo kde parkovat koně.
Jako symbol míru zapálili společně oheň a vysílali
kouřové signály a pojídali společně ulovené bizony s hořčicí
a kečupem. V tomto horkém odpoledni nás přijeli zvlažit také
hasiči a indiáni létali pod studenou sprchou hasičských hadic. Dále

V pátek ráno indiáni
sbalili své luky a oštěpy
do bizoní
kůže,
nastala
slavnostní chvíle předávání
diplomů a medailí a indiánci
čekali na bílé bratry, až si je
odvezou domů.
Náčelník s náčelnicí pak
sbalili tábor a konečne sami
po celém týdnu si pak oddychli
a své týdenní vypětí spláchli
v bazénu.
Autor: Pavlina Parks, Nšoči
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Květen v naší škole
V květnu zakončili
žáci školy své sběračské
úsilí, které organizovala paní
učitelka D. Hladká. Ve sběru
plastových víček se podařilo
nashromáždit celkem 120 kg
víček, které byly odevzdány
olomoucké firmě Jelínek
trading a.s. Ze tříd nasbírala
nejvíce 4. třída, z jednotlivců
Lea Dejmková ze 4. třídy. Sběr papíru a kartonů proběhl
22. května za významné pomoci pana Richarda Machuly
(přistavení a odvoz kontejnerů). Celkem se nasbíralo více než
11 tun papíru. Nejvíce přinesla celkově 2. třída a z žáků Eliška
Fabiánová ze 6. třídy.

do autobusu a zamířili do divadla do Ostravy na muzikál Noc
na Karlštejně.
Deváťáci navštívili 13. května knihovnu v Rožnově p. R.
a tam je provedla paní Winklerová, seznámila je s chodem
knihovny i s možnostmi, které čtenářům nabízí.
21. květen se stal dnem soutěží. Dopoledne soutěžili
zástupci z 1. stupně v soutěži Moudrá sovička, v níž skončili
na 4. místě. A odpoledne uspořádali deváťáci uměleckou soutěž
X-Factor. V pěvecké části byla nejlepší Katka Fryšarová z 5. třídy
a v pohybových aktivitách oslnil vystoupením plným akrobacie
Marek Cáb ze 4. třídy.
Nadále probíhá plavecký výcvik dětí z 1. až 4. třídy,
druháci už dokončili v prvouce projekt Střídání ročních období.
26. května se všichni žáci naší školy vydali na hřiště
do sousední Stříteže n. B., kde si zasportovali na místním hřišti
a sehráli fotbalový zápas mezi našimi žáky z Vidče a Stříteže.
Začala doba výletů. Koncem května byli prvňáci
a druháci ve westernovém městečku v Kostelanech, třeťáci
a čtvťáci na Helfštýně a v Teplicích n. Bečvou a páťáci v Brně.
Nejdále však cestovaly od 11. do 16. 5. paní učitelky
Š. Pavlíčková a E. Mandulová, které v rámci programu Comenius
letěly do španělské Valencie.
J. Pečalková

Soubor Valašenka nacvičil program Ej, travěnka tráva…
vystoupil s ním v kulturním domě 16. května pro veřejnost
a 22. května pro žáky školy. Členové souboru se dále zúčastnili
24. 5. přehlídky dětských folklorních souborů v Zubří, vystoupili
také na akci Kácení máje v Zákopčí a navíc ještě přivítali malé
občánky ve Vidči.
5. a 6. května se na besídkách s maminkami setkali
prvňáčci až čtvrťáci.
5. května nasedli sedmáci, osmáci a deváťáci

Knihovna
Knihovna bude o prázdninách v provozu stejně
jako jindy, tj. ve středu 13:00 – 18:00 a v pátek
12:00 – 17:00. Máme zpracované a připravené
k půjčování nové knihy, které vám mohou
zpříjemnit prázdniny. Nabídka je skutečně bohatá.
Paní Jana Martínková, učitelka MŠ, udělala novou
výstavku výtvarných prací dětí z MŠ. Je moc pěkná a jeden se
nestačí divit, co děti za pomoci svých učitelek dokáží. Děkuji
za krásnou výstavku. Přijďte se sami přesvědčit.

Kulturní komise se sešla v knihovně 23. května, aby
definitivně rozdala úkoly a zajistila zdárný průběh oslav

Mezinárodního dne dětí. Oslava se konala 30. května s názvem
Cesta pohádkovým lesem. Podrobnosti naleznete v následujícím
článku.
Nejčerstvější a největší událostí bylo pasování prvňáčků
na čtenáře, které se uskutečnilo v úterý 17. 6. dopoledne. Pozvání
přijala p. místostarostka M. Dudová. Celý program připravily tři
knihovnice z Mě knihovny Rožnov p. R. Dvě byly přestrojené
za kouzelníka a čarodějnici. Třetí knihovnice celý program
uváděla a četla dětem pohádku. Děti také musely ukázat, že už
umí číst a mohou se stát čtenáři. Potom kouzelník mávnul
proutkem a vyčaroval dobroty, knížku se záložkou a čtenářský
průkaz. Po složení slibu, že budou čtenáři zacházet s knihami jak
se sluší a patří, jim byly dárky předány. Každý z nich dostal
knížku, která byla vytištěna jen pro prvňáčky a v knihkupectví je
neprodávají. Byl o ně veliký zájem z knihoven a Národní
knihovna musela zajistit finanční prostředky, aby udělala dětem
radost. Jsem vděčná, že bylo mé žádosti vyhověno a každý
prvňáček obdržel originální knížku. Děkuji za ně i za naši
knihovnu.
Rodiče dětí ze Stříteže n. B. se mohou rozhodnout,
kterou knihovnu budou navštěvovat. Teď je to jenom na rodičích,
jestli aspoň poprvé přijdou s dětmi do knihovny a naučí je
pravidelně knížky vyměňovat a hlavně, aby je přečetly. Mohou si
vybrat časopisy, naučnou literaturu, beletrii, komiksy, stolní hry,
DVD. Je skutečně z čeho vybírat.
Přeji všem hezké a slunečné prázdniny.
Knihovnice D. Karasová
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Konec dobrý, všechno dobré...
Když plánujeme akce pod širým nebem, nikdy nevidíme
překážky. Bude slunečno, sucho pod nohama, ani horko, ani zima,
stanoviště kdekoliv cestou do skal. Co víc si přát. Jdeme si
pro povolení od majitelů pozemků dlouho dopředu. Tím
děkujeme mysliveckému sdružení a p. J. Mandulovi.
A matka příroda? Ta si od začátku letošního roku dělala
sama, co uznala za vhodné. Žádná zima, jarní počasí o měsíc dřív.
Duben slunečný a suchý a v květnu nám seslala tolik potřebné
deště, až hrozily i povodně. Tudíž i stanoviště pohádkového lesa
se začala měnit. Vysoká mokrá tráva, promočené louky, bahnité
polní cesty. Louky nebylo možné séct. A tak se opět vše chystalo
na poslední chvíli. Pomohli všichni, kteří pomoc neodmítli.
Děkujeme zaměstnancům ZŠ Vidče, žákům 8. a 9. třídy
i bývalým žákům z obce Vidče, jejich rodinným příslušníkům,
školce, rodičům i přátelům. Sponzorské dary věnovalo SPV.
V pátek 30. května 2014 si to vysněné krásné počasí
od rána hrálo na schovávanou. Dokola se točily černé těžké
mraky, sem tam ze všech světových stran pronikla modravá
obloha. Zrušit nebo nezrušit celou akci? Bude pršet nebo nebude?
Přijdou děti za pohádkovými postavičkami? Oslavíme společně
jejich mezinárodní den? Motýl Emanuel a Maková panenka se
nerozmýšleli. Dali se sami do práce. Bylo potřeba nazdobit dané
stanoviště. Navzájem se povzbuzovali. Ale dopolední počasí
neustále měnilo jejich náladu. Jásali, když vysvitlo sluníčko,
naopak smutnili, když se z mraků sypal jemný déšť. Nakonec se
počasí slitovalo, kolem 16. hodiny přestala honička na obloze,
a dokonce se malinko oteplilo.

Maková panenka zatoužila pozdravit pohádkové
postavičky na jednotlivých stanovištích a malinko se přesvědči, že
je všechno, jak má být. Motýl Emanuel to ale nedovolil: „Ty se
budeš toulat a já tu budu sám, tak to ne!“. Maková panenka však
vyzvěděla od dětí, že všichni jsou na svých místech. Hasiči
zajistili občerstvení, dozdobili stanoviště START a král tam měl
i svůj trůn. Dětem rozdával pitíčko, aby cestu zvládly bez nesnází.
Sněhurky darovaly dětem neotrávené jablíčko, to musely předložit

na každém stanovišti. Obdrželi od všech postaviček razítko.
I když vodníci měli kolem rybníku plno hrníčků a v nich
polapenou dušičku, děti se nebály. Lehce odpovídaly na dané
otázky. Křemílek a Vochomůrka se přátelili na paloučku s vílami,
s Čmeldou i s Brumdou. Čarodějnicím těm se tak lehce věřit nedá.
Ale navzájem se skvěle doplňovaly svými jmény. Co Kazimíra
zničila, to Lidumíra napravila. Děti pak za splněné úkoly
dostávaly odměny. Dostávaly i nedostávaly, ne všichni se rozdělí
„že jo, pane Trautenberku?“
Ve skalách děti přemohli zlého tříhlavého draka. Ten
škodil Mance i Rumcajsovi. Kousíček makového pole si tady
našli i Maková panenka a Motýl Emanuel. Děti jim pomáhaly
skládat puzzle. Obehrát v pexesu se nedala spanilá čertice, ani
lucifer. Vždyť peklo potřebuje polapit hříšné duše. Ale děti si
poradily a ochutnaly čertí mls. A bát se u perníkové chaloupky?
Tady učí děti ježidědek s ježibabkou, jak se mají upéct v peci.
V Krakonošově je hodný Krakonoš, ale Trautenberk myslí jen
na sebe. A jak to v pohádkách chodí, dobro vždy zvítězí nad zlem.
Proto i Karkulka s babičkou se zbavily zlého vlka. Děti si mohly
samy vybrat odměnu. Na konci pohádkové cesty se usadil
indiánský kmen Vidčaové. Dětem přichystali místo válečné
sekery malířské plátno, štětec a barvy. Společnými tahy vytvořily
umělecké dílo.

Zda se nám cesta pohádkovým lesem vydařila? My,
pořadatelé jsme byli spokojeni. A zda se líbila? Na to vám odpoví
děti.
A já píšu všem, kteří byli viděni i neviděni při
organizaci, velikánskou pochvalu. Bez nich by se 3. ročník
pohádkového lesa nemohl uskutečnit. A jeden malý rozumbrada
mi řekl, že by Maková panenka měla být mladší. Má pravdu,
proto kulturní komise přijme mladší generaci. Hledáme ty, kteří
hýří skvělými nápady a rádi udělají něco pro ostatní.
Zdeňka Holišová
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Sport

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
(družstva Vidče, Stříteže nad Bečvou a Dolní Bečvy)
12:30-15:00 turnaj starších přípravek v kopané
(družstva Vidče, Valašské Bystřice a Zašové)
15:00-18:00 turnaj starších žáků v kopané
(družstva Vidče, Rožnova pod Radhoštěm a Zašové)

28. 6. 2014:
13:00 utkání mužů nad 50 let v kopané proti týmu Rožnova pod Radh. a okolí
15:00 utkání mužů do 50 let v kopané proti týmu Valašské Bystřice
17:00 utkání „A“ týmu v kopané proti týmu Valašské Bystřice
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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