Informace obecního úřadu
Vážení občané,
od středy 22. 4. 2015 do konce měsíce října bude u budovy OÚ
přistaven kontejner na bioodpad. Do tohoto kontejneru můžete
vyvážet pouze biologický odpad (např. trávu, rostliny, ovoce,
zeleninu, větve nasekané na délku max. 0,5 m apod.).

Zájezd do Osvětimi
Obec Vidče v rámci 70. výročí ukončení 2. světové války pořádá
8. května zájezd do Osvětimi, stále máme volná místa.
Program: prohlídka obou částí Muzea holocaustu: Osvětim –
Auschwitz i Březinka - Birkenau s česky hovořícími průvodci,
v případě zájmu návštěva rodiště Jana Pavla II. – obec Wadowice.
Odjezd z Vidče bude v 6.45 h, předpokládaný návrat v 18.00 h.
Cena zájezdu je 440 Kč. Zájemci se mohou hlásit osobně na obecním
úřadě, e-mailem na adrese starosta@vidce.cz či telefonicky na čísle
605 340 794.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 5 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11. 3. 2015
35/2015 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
36/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 4/2015 ze dne 18. 2. 2015. Všechny úkoly
byly splněny.
37/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu
o právu provést stavbu pro vodovodní přípojku pitné vody v k.ú.
Vidče p.č. 1480 (ost. plocha, manipulační plocha) a 1479/4 (ost.
plocha, ost. komunikace) ve vlastnictví obce Vidče a pověřuje
starostu obce Smlouvu o právu provést stavbu podepsat.
38/2015 Rada obce projednala nabídku firmy ENECOZN
na možnost instalace kogenerační jednotky pro budovu školy.
Po zjištění informací o tomto projektu, tuto nabídku zamítá.
39/2015 Rada obce souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 442/2

v k.ú. Vidče za účelem sekání a sušení trávy pro krmení
hospodářských zvířat a pověřuje starostu obce zveřejnit záměr
o pachtu tohoto pozemku na úřední desce obce.
40/2015 Rada obce Vidče schválila finanční spoluúčast
na rekonstrukci části budovy v majetku obce Vidče (bar
BoraBora) ve výši 25 tis. Kč.
41/2015 Rada obce Vidče schvaluje jednorázový příspěvek
pro Nadační fond při ZŠ praktické Rožnov p. R. o podporu
činnosti školy.
42/2015 Rada obce projednala a schválila účelový dar
pro našeho zdravotně postiženého občana na léčebné výlohy.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Osvobození Vidče – výňatek z obecní kroniky
Byl pátek 4. května 1945. Ač předchozí dny sněžilo
s deštěm, dnes bylo slunečno. V tento, pro Vidče památný den,
v půl sedmé ráno překročila vojska Rudé armády Čarták a již
v devět hodin obsadila Solanec a Hutisko. Po úporných bojích
byly ve čtrnáct hodin dobyty Vigantice, v patnáct hodin
Hážovice a navečer byla osvobozena Valašská Bystřice.
Od odpoledne hořel Rožnov p.R., kde fašistické oddíly SS
podpálily celou Horní ulici. Hořel také hotel Radhošť.
Dělostřelba hučela po celý den i následující noc.
4. května v odpoledních hodinách se objevili
u Jedloviny vojáci z přední hlídky – ruští partyzáni. Dostali se
sem z Hážovských vrchů přes Kutiska. U Švajdů na č.p. 244 si
uvařili čaj, stavili se na Křižnicích u Orlitů. Od nich odešli
na Hradisko. Po páté hodině odpoledne se na ně utíkalo podívat

„půl Vidče“. K večeru zase mnozí občané spěchali za hvízdání
granátů těžkého dělostřelectva, které od Vsetína střílelo
na Rožnov „Na hory“, na Spinu, aby uvítali hrdiny Rudé
armády, kteří po vrcholcích hor postupovali k Valašskému
Meziříčí.
Ten den měli fašisté v naší dědině ještě tři tanky.
Z obavy před obklíčením vyjížděla hrstka fašistů 5. 5. v pět
hodin odpoledne směrem na Střítež nad Bečvou.
Brzy ráno 6. 5. 1945 ve 3.13 hodin přišli naši
osvoboditelé, sovětští vojáci. Byla jich celá divize. Od půl šesté
vyhrávala videčská kapela pochodujícím vojákům Rudé armády.
Fronta přešla Vidče neobyčejně klidně. Byli jen dva
lehce ranění. Vidčané si oddechli. Vzdávali dík hrdinným
vojákům IV. ukrajinského pluku.

Bilancování
Na pátek 27.března připravila skupina „zájezdových
herců“ na popud jejich organizačního výboru – Blanka Drdová,
Pavla Fabiánová, Zdeňka Holišová a Radek Fabián, neobvyklou
akci. Přispěla k ní skutečnost, že jsem se rozhodla už
nepřipravovat čtyřdenní podzimní zájezdy, a to z důvodů
zdravotních a také proto, že skončila s živností dopravce rodina
Skalíků.
Zájezdoví herci vybídli všechny účastníky zájezdů
za posledních 14 let, zda by se zúčastnili společného setkání.
Oslovení se nezdráhali, ba naopak setkání uvítali. Tak se v pátek
odpoledne U Hanáčků sešlo na šedesát lidí, aby zavzpomínali
na společně strávené zájezdové chvíle za ty dlouhé roky.
A nechyběl ani zástupce dopravce – pan Jan Skalík.
Herci tentokrát nic nehráli, ale pod vedením
osvědčeného „rejži“ Blanky Drdové a s pomocí mladších ročníků
připravili jakousi retrospektivu – zájezdů, příběhů, srandy a hlavně
fotek, aby si všichni připomněli, kde se každý rok, třetí týden
v září, po vlasti toulali. Bylo to nesmírně působivé a bohužel v té
kopě srandy někdy i smutné, protože někteří, co s námi jezdili, už
mezi námi nejsou.
Mnohým se v hlavě přelily fragmenty legrácek,
hereckých výkonů, vyřizování, výborných i méně schopných
průvodců, mnoha štěstí v neštěstí, přírodních i jiných krás,
poznání, setkání s nejrůznějšími lidmi, prostě letitých zážitků,
které nám nikdo nevezme.
Samozřejmě, že i já jsem nostalgicky zavzpomínala.
Nejen na výše jmenované, ale na to, co jsem mohla udělat lépe.
Nic se však nedá vrátit a většinou jsem všude jela poprvé, stejně
jako ostatní.

Moje vzpomínky však budou vždy jaksi hmatatelné.
Účastníci zájezdů věděli, že se sama nikdy nemám šanci vyfotit
a všechny ty roky mi slibovali, že fotky jednou uvidím. Jenže
pořád nic, až nakonec jim to nedalo a jako vděk za ty roky práce,
mi darovali Fotoknihu Marcela, kde se ty nepublikované fotky
konečně objevily. Za tuto „čtivou“ knihu jsem zájezdovým
hercům moc vděčná, a to nejen proto, že to dokázali. Především
však proto, že ani jedna fotka nemá popisek a já si budu muset
i s tím „Němcem“ vždycky vzpomenout, kdy a kde že to bylo.
Ještě jednou všem autorům děkuji nejen za fotoknihu, ale
i za nádhernou kytku.
Na závěr reference o této akci dodávám, že pokud
účastníci zájezdů získali aspoň nějaké povědomí o zeměpisných,
přírodních či historických zajímavostech naší republiky
a přilehlých zahraničních oblastech, je dobře, že můj koníček
tomu napomohl. Nejdůležitější jsou však lidé. Ta parta, která
chtěla nejen poznávat, ale dovedla se perfektně odvázat
na improvizovaném jevišti a předvést herecké výkony, na které by
neměli ani profesionálové. Toto všechno mne nabíjelo k dalším
cílům, za což všem velmi děkuji.
Věřím, že pořádání zájezdů nezanikne. Jednodenní budu
plánovat dál. Vícedenní podzimní je už pro letošek navržen
a velící žezlo převzali mladí. Naštěstí se tato zájezdová parta
nedělí na staré a mladé, a proto jsem ochotna poskytnout kdykoliv
jakoukoliv radu k organizaci či programu takové společné akce.
Nakonec refrén hymny zájezdníků to říká jasně – Ať sa děje, co sa
děje, sranda dycky musí byť, kdyby na chleba nebylo a měli sme
holú řiť! Doufám, že tak to bude i dalších mnoho let a budeme dál
poznávat dosud nepoznané v obvyklé sestavě.
Marcela Švajdová

Komiksy – ČSOP Salamandr
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100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (2)
Jednota pro zbudování kostela, Hynek Kašlík
Iniciativy stavby kostela se chopil pan nadučitel Hynek
Kašlík s bývalým farářem v Zubří P. Karlem Řezníčkem. V roce
1894 založili „Jednotu pro vystavění římskokatolického kostela
a ke zřízení samostatné duchovní správy“ (někdy uváděno jako
Jednota pro zbudování kostela). Následně byli místní občané
vybídnuti při adventních cvičeních, aby se všechny rodiny staly
zakládajícími členy a složili základní příspěvek 50 zlatých.
Prameny uvádějí, že se přihlásili téměř všichni. Tím byla učiněna
první sbírka na kostel. A bude trvat ještě dalších 15 let, než dojde
k zahájení stavby kostela.
V roce 1895 se o prázdninách vypravil pan nadučitel
po bohatších krajích Moravy a sbíral další příspěvky na kostel. To
se opakovalo i v následujících letech. Výsledkem sbírek doma
i v jiných částech Moravy bylo v roce 1900 ve spořitelně uloženo
55165 Korun. V roce 1908 to již bylo 90074 K. V tomto roce se
také nabídla vídeňská firma, která prodávala zlacené kříže
s hudbou, že věnuje z prodeje 25%, když je budou moci prodávat
ve prospěch kostela. S touto akcí se něco nasbíralo, ale Jednota
brzy byla nucena prodej zakázat, neboť se ukázalo, že prodejci
s kříži jsou podvodníci.
Další akcí bylo natištění 10 000 proseb a zřízení
šekového konta. Prosby byly rozeslány po městech a obcích
koruny svatováclavské. Problém bylo získat vhodné adresy. S tím
pomohl učitel z Hradiště a P. Bajer. Kromě toho byl použit
adresář odběratelů časopisu „Našinec“ a „Květy serafinské.“ Dále
se jednota obrátila i na americké miliardáře. Českou žádost
přeložil do angličtiny v Americe Dr. Dahne. Pak byla podepsaná
a zastupitelstvem ověřená žádost zaslána na americký konzulát
v Praze. Odtud však byla vrácena. Následně byla zaslána
na americké velvyslanectví do Vídně k doporučení a pak znovu
zaslána do Ameriky. Tyto snahy však byly bez úspěchu. Miliardář
Rockeffeler a Carnegie zaslali neotevřené zásilky zpět. Ostatní
neodpověděli.
Kdo byl Hynek Kašlík? Ač to není videčský rodák, jeho

stopa působení ve Vidči je dodnes patrná, a byla to jedna
z klíčových postav budování kostela. Bude vhodné si jej
připomenout.
Hynek Kašlík (1. 11. 1861 - 24. 9. 1943. narodil
ve Valašském
Meziříčí
ve staroměšťanské
rodině
pekaře a v jeho rodném domě
sídlilo
valašskomeziříčské
gymnázium, k jehož zřízení
přispěl Hynkův otec právě
poskytnutím prostor pro první
léta, které na vlastní náklady
upravil. Hynek Kašlík se stal
učitelem,
jeho
prvním
působištěm byla obec Zašová,
odkud odešel po třech letech
do Vidče, kde pracoval dvacet
osm let. Během svého pobytu
zde
významně
přispěl
k rozvoji obce, vedl zde
obecní agendu, zřídil obecní sad, zařídil vybudování silnice
a zasloužil se také o postavení kostela. Přispíval také
do odborných časopisů a přednášel na schůzích učitelských
organizací, s ředitelem Hospodářské školy v Rožnově
pod Radhoštěm Emanuelem Venclem organizoval přednášky
o nových způsobech hospodaření. Byl otcem desíti dětí. Později se
přestěhovat s blíže k městu - do obce Poličné u Valašského
Meziříčí. Rovněž zde se věnoval nejen škole, ale i obecním
záležitostem a jeho obecně prospěšné aktivity mu vynesly čestné
občanství jak v Poličné, tak Vidči. Velkou oporou mu byla jeho
žena Pavla Kašlíková, rozená Kroupová ze Stříteže. Hynek Kašlík
zemřel ve Valašském Meziříčí – Poličné.
Lubomír Drda

Pozvánka na výstavu

POZVÁNKA NA

VÝSTAVU RUKODĚLNÝCH PRACÍ
A UMĚLECKÉ TVOŘIVOSTI
ANEB
TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
Výstava bude probíhat v prostorách
KD ve Vidči ve dnech:
Pátek 1. 5. od 14:00 – 19:00hod.
Sobota 2. 5. od 14:00 – 19:00hod.
Neděle 3. 5. od 9:00 – 14:00hod.
Srdečně zvou pořadatelé
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Mateřská škola
Seznam přijatých dětí

Vyhodnocení plastů

MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDČE, OKRES VSETÍN
VIDČE 460, 756 53

Všem rodičům, prarodičům moc děkujeme, že
s námi třídí odpad a že se snaží vést děti k ochraně prostředí.

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.
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY VIDČE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
RČ : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Ve Vidči: 7. 4. 2015
Hana Crhová, ředitelka MŠ

Vyúčtování za plasty a papír

Papír

3.Q.2014
2.Q.2014
1.Q.2014
Celkem:

Červenec:
Řijen:
Listopad:
Leden 2015:
Celkem:

1.080,75 Kč
1.619,75 Kč
1.726,81 Kč
4.426 Kč

945.- Kč
312.- Kč
558.- Kč
682.- Kč
2.497.- Kč

Metlička a Jaloveček to je dobré koření...
S blížícími se Velikonocemi jsme si uspořádali v naší
mateřské škole tvořivou dílničku na téma pletení pomlázek. Tvořivé
dílničky jsou skvělým způsobem jak strávit čas společně s dětmi a to
v prostředí MŠ, věnovat se jim aspoň chvilku naplno, daleko daleko
od každodenních starostí, pobavit se a zároveň se naučit něco
nového.
Dubnové počasí si s náma opravdu hraje na Apríla, avšak
v den naší dílničky se nám opět udělalo slunečno. Paní ředitelka si
opravdu umí počasí objednat. Dílnička se uskutečnila v odpoledních
hodinách na školní zahradě. Pro děti a rodiče byla připravena nejen
aktivita pletení pomlázky, ale i jiné činnosti jakožto výroba duhy
z gázy a výroba metliček na Velikonoce.
Pro šikovné rukodělné umělce nemusíme u nás
na Valašsku chodit daleko. Do mateřské školy jsme si pozvali pana
Václava Klementa, odborníka a letitého pletaře pomlázek a zároveň
dědečka od Michálka Zetka z naší MŠ z mladšího oddělení. Proutí,
které se musí nejdříve namáčet aspoň 3 dny ve vodě, nám pan
Klement připravil v různých velikostech, aby si mohli uplést malí
i velcí podle své představy. Dále se nám hodilo přerostlé vrbové
proutí z našeho přírodního vrbového tunelu na školní zahradě, které
už se dokonce i pyšnilo kočičkami. Pan Klement plete pomlázky
z 8- mi, 12-ti, i 16-ti prutů. Protože jsme začátečníci, tak kvůli
jednoduchosti nám Michálkův děda ukazoval pletení z osmi
prutů. Prozradím, že pruty se rozdělí na 2 díly tak, že v každé ruce
držíme 4 pruty. Následně vždycky krajní prut vkládáme doprostřed
opačné čtveřice z vrchu a spodem ho vracíme nazpět. Ač se proces
zdá poměrně jednoduchý, pochopení techniky je důležité a chvíli
trvá než to člověk dostane do ruky. Když člověk sleduje při tvorbě
pana Klementa, pletení se zdá úplně jasné, ale jakmile člověk uchopí
osm prutů do svých vlastních rukou, najednou mu přebývá prutů
a chybí prstů… Na pomlázky z vice proutků si opravdu troufne jen
zručný a zkušený pletař.
Děti se moc snažily, ale bez pomoci maminek by si asi
neporadily. Tak raději jen přihlížely jak se snaží rodiče. O moc více
se jim zdálo zábavnější běhání po zahradě již s upletenými výrobky
a hra “na mrskanou”. Zvláště Ondrášek vzal přípravu na Velikonoce
obzvlášť vážně a poctivě hned se svým švicem nacvičoval
šmigrustovské mrskání až nás to štípalo, dokud jsme ho
nepochválili, že už mu to jde dobře. Ale zpět k pletení. Snažily se
maminky, tatínci i děti a pan Klement trpělivě vysvětloval
a ukazoval znova a znova.
“Pan Klement už má léta praxe a pletení mu jde od ruky,”
prozradila na něj jeho dcera Veronika Zetková, manželka našeho
slavného Videčského cimbalisty z Polajky, Ladíka Zetka. Využila
jsem její vstřícnosti a trošku ji vyzpovídala.

Jak dlouho už tatínek plete pomlázky? Pamatuješ si to už jako
malá holka?
Pamatuju, od mala pletl pro sebe, nám se ségrou a taky na nás (hehe)
a učil nás to a já to přes rok vždy zapomněla.
Kde se vlastně tatínek naučil plést pomlázky?
Jeho tatínek se to od někoho záměrně naučil a hned ten den to naučil
mého taťku, aby je nemusel plést on ...taťkovi bylo 8 let ...
Věnoval se od mládí Valašským tradicím?
“Ne ne, tatínek pochazi z Vysočiny, Polná u Jihlavy. Z Rožnova
pochází maminka a spolu tady žijí již 41 let. Na Polnou hodně
vzpomíná, jako malým nám vždy vykládal o jeho dětství tam a my to
se ségrou úplně hltaly ...ale myslím, že se tu cítí dobře a má tu
spoustu přátel. Žije tady již tak dlouho, že se považuje téměř
za Valacha.”
Nám sice pan Klement předvedl jen své umění s pomlázkami, ale
víme, že je Václav Klement dalším člověkem na Valašsku, který
by se dal nazvat všeumělcem. Co jiného tatínek ještě umí?
“Nevěnuje se jenom pomlázkám ale vyřezává, všechno si vyrobí
a baví ho betlémy... každý rok nějaký vyrábí a ty pak většinou
skončí zpět v Polné, kde je muzeum betlémů.
Vyřezává ze dřeva pro své vnuky, například vyrobil dřevěná
zvířátka krtka a krokodýla či zelvu b obrovských velikostech jako
dekorace do zahrady. Ale nezůstával vždy jen u dřeva…vaří, peče
šátečky z listového těsta plněné jablky a taky šije.. Teda hlavně
dřív,” vzpomína Veronika na své dětství. “Třeba nám šil džínové
bundy, když tady nebyly k sehnání nebo nám namočil rifle do sava
a pak přejel barvou válečkem na malování zdí... prostě abychom
měly něco extra... prostě je taťka takový všeumělec jako Bohouš
z Chalupářů.”
Kde se tatínek svému hobby věnuje?
“Realizuje se na Dolních Pasekách v Rožnově, kde, mají
s maminkou zahrádku a chaloupku.”Taky dřevěnou chaloupku stavěl
osobně s pomocí zeťe, který je tesař. Zde si také vysadil své vrby.
Dodržujete nějaké další tradice?
“Z tradic už mě napadá jen třeba
že slavíme příjmeniny
na Klementa, pečeme Svatomartinskou husu, smažíme vejce
na svatého ducha, pořádáme před Štědrým dnem výlov kaprů v tom
pidi rybníčku u mých rodičů na zahradě. “
Děkujeme Veroniko za rozhovor a snad se táta nebude
zlobit, že jsi nám toho tolik na něj prozradila.
V závěru společného odpoledne všichni drželi v ruce
pomlázku. Děti se naučily taneček a písničku Metlička a Jaloveček
to je pekné koření a již se moc těšily na Velikonoce.
Zapsala Pavlina Parks
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Březen v základní škole
Výuka byla v tomto měsíci o něco kratší, protože děti si
užívaly i týden jarních prázdnin. Taktéž pozorovaly neobvyklý
úkaz na obloze, kdy měsíc z více než 70% zakryl sluneční kotouč
a zešeřilo se i v učebnách školy.
16. 3. odcestovali do divadla v Novém Jičíně prvňáčci
a druháčci a viděli známou pohádku O princezně se zlatou
hvězdou. 1. třída 20. března navštívila místní knihovnu, kde jim
knihovnice přiblížila knihy k tématu „Cestujeme kolem světa“.
Sportovci
z jednotlivých
tříd
reprezentovali školu
v okrskových kolech
sportovních soutěží:
23. března chlapci
z 8. a 9.
třídy
ve volejbale, 24. 3.
dívky z 8. a 9. třídy
ve volejbale a 25. 3.
dívky z 6. a 7. třídy
v basketbale. Nejlépe
si na turnaji v Horní
Bečvě
vedli
ve

volejbale
starší
chlapci, kteří skončili
druzí
a postoupili
do okresního kola.
24. března
zavítalo 6 čtvrťáků se
svou p. učitelkou
Smílkovou
do Kojeneckého
ústavu ve Valašském
Meziříčí. Pohráli si
s dětmi, ale zejména
jim předali svůj dar =
výtěžek
ze svého
bazárku.
V pátek 27.
a v sobotu28. března proběhlo soustředění členů souboru
Valašenka na Soláni, kde se jim věnovaly jejich vedoucí
P. Smílková , I. Mandulová, K. Juříčková a M. Bařinová.
V rámci programu Comenius se týdenního soustředění
zúčastnili učitelé L. Ludvigh a M. Basel.
J. Pečalková

PŘEVOD VIDEOKAZET NA DVD

Co znamená video převod?

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava, montáž, demontáž, podlážky 100 cm.
Nájem 30 dnů ZDARMA.

Většina z nás má doma na kazetách natočeny různé rodinné
oslavy, dětská vystoupení, Vánoční nadělování, hudební koncerty,
video z dovolené nebo jiné zajímavé zážitky ze života. A určitě to
vše budeme chtít jednou ukázat našim dětem a později vnukům.
Bude to však vůbec možné?
Málokdo vůbec tuší, že většina VHS kazet má už dávno
skončenou životnost a že video záznam na nich se nenávratně ničí.
Záznam postupem času tmavne, nabírá různé šumy a některé části
se stávají naprosto nečitelnými. Nejrozumnějším a vlastně
jediným řešením, jak zachovat video záznam do budoucna, je
převést jej do digitální podoby. Takový záznam pak bude čitelný
i v nastávající digitální budoucnosti, neztratí nic ze své kvality
a bude pro všechny daleko dostupnější. Čím dříve ale převod
provedeme, tím lepší kvality a věrnosti záznamu dosáhneme.

Drda Ladislav, Valašská Bystřice 392
tel.: 604 755 725, e-mail: drda.Ladislav@centrum.cz

Tel. 777 261 833
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Duben v místní knihovně
Máme sice měsíc duben i s jeho aprílovým počasím, ale
dovolte mi malé ohlédnutí za měsícem Březnem - měsícem
čtenářů. Chtěla bych vzpomenout některé akce, kterými chtěla
videčská knihovna potěšit své čtenáře. Začnu akcemi pro mládež.
I naše knihovna se zapojila do celorepublikové akce „Noc
s Andersenem“, která probíhá vždy koncem března. V knihovně
se sice nespalo, akce probíhaly během dne, ale i tak si je děti užily.
Jako stěžejní téma celé akce jsem zvolila fakt, že Večerníček slaví
letos své padesátiny. A tak děti z mateřské školky prožily
Dopoledne s Večeníčkem a děti ze školní družiny zas pak
Odpoledne s Večerníčkem. Byl to den povídání, čtení, hraní
a i malého soutěžení. Pro každého byla připravena večerníčkovská
čepice (kdo chtěl, mohl si ji odnést domů), něco malého na zub
a záložka nebo medaile s Večerníčkem.
Pro dospělé čtenáře ale i ostatní zájemce byla připravena
a úspěšně proběhla beseda s Dr. Jiřím Jilíkem o Žítkovském
čarování. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat nejenom všem
těm, kdo na besedu přišli, ale hlavně těm, kdo se podílel na její

organizaci. Můj dík si zaslouží členové Kulturní komise RO
Vidče i vedení Kinobaru Miláno, protože bez nich bych celou
organizaci nezvládla. Ještě jednou velké děkuji všem.
A co přinesl do knihovny duben? Tak například Jaro.
Jaro očima dětí mateřské školy, jejichž obrázky můžete vidět
na výstavě na chodbách knihovny. Dále se pěkně rozběhla soutěž
na podporu čtenářství u dětí „Lovci perel“. Některým „lovcům“
se už podařilo ulovit více než 10 perel (přečtených knih).
Uvidíme, kolik jich uloví do konce září 2015.
Na závěr ještě jedna prosba. Obracím se na všechny
čtenáře, kteří mají doma vypůjčené knihy z výměnného
cirkulačního souboru označené červeným pruhem. Prosím
o jejich urychlené navrácení do knihovny, protože 5. května 2015
proběhne výměna souboru. Čtenáři se mohou těšit na soustu
nových a zajímavých knih. Stejně jako já se budu těšit na vaši
návštěvu knihovny.
Božena Zajícová

SPORT
Pozvánka na mistrovská utkání fotbalových družstev TJ Vidče
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