Bioodpad
Vážení občané,
v minulých týdnech byly po vesnici rozmístěny hnědé
kontejnery na bioodpad. Do těchto kontejnerů lze
vhazovat pouze trávu, listí, ovoce, křoví, větve
do průměru 8 cm, kůru, piliny, rostlinné odpady
z kuchyně (slupky, zbytky zeleniny atp.). Prosíme
občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali další
složky komunálního odpadu ani hlínu a kamení. Pokud
budeme všichni respektovat tato jednoduchá pravidla,
zajistíme tak snadnou spolupráci mezi naší obcí a obcí
Zašová, na jejíž kompostárnu bioodpad svážíme.

Kontejnery jsou umístěny za budovou obecního úřadu, u mostu
u pana Zdeňka Fabiána (u odbočky k autoelektro Jiří Večeřa), dále
v ulici Jedlovina u odbočky k Polčákům a v lokalitě Kutiska
na komunikaci p.č. 1588/6 pod rodinným domem Machulových.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Štěpkování
Obec Vidče pořídila společně se svozovým automobilem na bioodpad i štěpkovač větví. Pokud by měl kdokoliv
zájem o štěpkování větví, je toto možné po domluvě na tel. čísle 605 340 794, nebo mailem starosta@vidce.cz.
Štěpkovat větve lze do průměru 8 cm.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Usnesení č. 21 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13. 4. 2016
183/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
184/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 20 ze dne 16. 3. 2016. Všechny úkoly byly
splněny.
185/2016 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
č. 355/2015/MP o působení městské policie Rožnov
pod Radhoštěm na území obce Vidče a pověřuje starostu obce
Veřejnoprávní smlouvu podepsat.
186/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku fy Fabián Jiří
a synové na opravu sociálního zařízení v objektu pošty
za dohodnutou cenu.
187/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy REVO
hřiště s.r.o. na odstranění závad na dětských hřištích v areálu
mateřské školy a u požární zbrojnice.
188/2016 Rada obce schvaluje Pachtovní smlouvu uzavřenou

ve smyslu § 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku s FARMOU-ZPZ s.r.o. na pozemek parc.č. 2013/1
o výměře 0,6824 ha v k.ú. a majetku obce Vidče a pověřuje
starostu obce Pachtovní smlouvu podepsat.
189/2016 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádost
o pořízení územní studie dle § 6, odst. b) zák. 183/2006 Sb.,
(stavební zákon) žádost obce o pořízení územní studie.
190/2016 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi obcí Vidče panem J. F. a panem K.K. na finanční
dar k významnému životnímu jubileu a mezi folklórním
souborem Valašenka za vystoupení na akci „vítání občánků“
kterou pořádá Obecní úřad Vidče. Zároveň pověřuje starostu
obce Darovací smlouvy podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 12 / 2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče dne 21. 4. 2016
140/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
12. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Lumír Ondřej a Mgr. Roman Petružela a ověřovatelé zápisu
Ing. Vladimír Nerád a Mgr. Pavel Kuběja, zapisovatelkou byla
určena paní Eva Kramolišová.
141/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informace
o zástavbové studii v lokalitě Kutiska vymezené územním plánem
obce Vidče schváleného dne 6. 12. 2013.
142/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
25. 2. 2016 a plnění usnesení č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 31. 3. 2016.
143/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 10.–12. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
144/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných
celků a DSO, sestavený k 31. 3. 2016 bez připomínek.
145/2016 Zastupitelstvo obce 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
2016 dle přílohy č.1.
146/2016 Zastupitelstvo obce 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 2015.
147/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje závěrečný účet
obce a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok
2015 bez výhrad.
148/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce
za rok 2015.
149/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a pan O. B.
kupuje pozemek p.č. 110/4 (ost. plocha, neplodná půda) o výměře
556 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 110/1 geometrickým
plánem číslo 1363-279/2015, za vzájemně dohodnutou cenu
a pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.
150/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a pan Z. F.
kupuje:
a) pozemek p.č. 183/2 (zahrada) o výměře 4 m 2, který vznikl
dělením pozemku p.č.183/1 geometrickým plánem číslo
1346 - 513/2016,
b) pozemek p.č. 185/2 (ost. plocha, neplodná půda) o výměře
47 m2 a pozemek p.č. 185/3 (ost. plocha, neplodná půda)
o výměře 233 m2, které vznikly dělením pozemku p.č.185
geometrickým plánem číslo 1346-513/2016,
c) pozemek p.č. 2771/26 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře
47 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 2771/6
geometrickým plánem číslo 1346-513/2016.
To vše za vzájemně dohodnutou cenu a pověřuje starostu obce
kupní smlouvu podepsat.
151/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které:

a) pan J. K. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 1634/5
(ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 19 m 2, který vznikl
dělením pozemku p.č. 1634/3 geometrickým plánem číslo
1329-7911/2014,
b) pan P. Š. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 1638/3
(ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 54 m 2 a pozemek
p.č. 1638/4 (orná půda) o výměře 7 m2, které vznikly dělením
pozemku
p.č.1638/1
geometrickým
plánem
číslo
1329 - 7911/2014 a pozemek p.č. 1638/5 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 32 m2, pozemek p.č. 1638/6 (travní
porost) o výměře 6 m 2, které vznikly dělením pozemku
p.č.1638/2 geometrickým plánem číslo 1329-7911/2014,
c) pan V. M. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 1640/4
(ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 77 m2 a pozemek
p.č. 1640/5 (orná půda) o výměře 1 m2, které vznikly dělením
pozemku p.č.1640/3 geometrickým plánem číslo
1329 - 7911/2014,
d) pan J. M. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 1626/8
(ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 2 m2, který vznikl
dělením pozemku p.č.1626/2 geometrickým plánem číslo
1329-7911/2014.
To vše za vzájemně dohodnutou cenu a pověřuje starostu obce
kupní smlouvu podepsat.
152/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a pan R. K. a paní
M. K. kupují pozemek p.č. 572/2 (ost. plocha, jiná plocha)
o výměře 127 m2. Pozemek p.č. 572/2 vznikl sloučením dílu
a) o výměře 58 m2 a dílu b) o výměře 69 m2. Díl a) byl oddělen
z původní parc. 572 geometrickým plánem č. 1393-7055/2016, díl
b) byl oddělen z původní parc.č. 574/1 stejným geometrickým
plánem č. 1393-7055/2016. Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje
starostu obce kupní smlouvu podepsat.
153/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a pan R. C.
kupuje pozemek p.č. 2825/4 (ost. plocha, ost. komunikace)
o výměře 33 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 2825/2
geometrickým plánem číslo 1394-55/2016.
154/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 14203583 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí mezi Obcí Vidče a Státním fondem
životního prostředí České republiky. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce Dodatek č.1 podepsat.
155/2016 Zastupitelstvo obce Vidče dle § 84 odst 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
deleguje starostu obce Vidče jako zástupce obce na jednání valné
hromady spol. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konané dne
2. 6. 2016. Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Zápis mší
Mše svaté na II. pololetí 2016
se budou zapisovat
16. června 2016 na faře
v době od 15,00 do 16,00 hodin.

Více
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené
s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co
vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
napřiklad, že i děti mohou do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či
do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestoním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace
na cesty“.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Zpráva z knihovny
HURÁ – bude se modernizovat!!! Určitě se k mnohým
z vás už dostala zpráva, že Místní knihovna ve Vidči bude mít
během letních prázdnin zavřeno, protože jí čekají velké změny
v podobě celkové renovace stávajících prostor. Bude se bourat,
přestavovat, malovat, instalovat, nově vybavovat, atd. Zkrátka
všechno to co bude zapotřebí, aby knihovna, až na podzim znovu
otevře, přivítala své čtenáře a příznivce v nových a moderních
prostorách. Aby to byla knihovna, která bude nejen hodna
21. století, ale i pěknou vizitkou své obce.
Zveme tedy všechny příznivce četby a knihovny k návštěvě.
Můžete si vypůjčit knihy či časopisy na celou dobu, kdy bude
knihovna zavřená, nebo jen tak se rozloučit se starou knihovnou.

Sršní hnízdo
Můžete si také prohlédnout výstavu prací dětí
mateřské školy s jarní tématikou nebo obrovské sršní
hnízdo, které najdete v knihovně jako připomínku
na Den Země 2016. Těšíme se a čekáme na vás
do pátku 17. června 2016, pak zavřeme a uvidíme
se až na podzim.
Božena Zajícová
Další informace o knihovně a dění v ní hledejte
na našich webových sránkách:
Naše knihovna dnes
-3-

mistni knihovna vidce.webnode.cz

Květen v honitbě
Květnová příroda se již definitivně zazelenala. Každá
živá rostlina má jiný odstín zelené. Při pohledu na okolní lesy
a remízky však jasně vidíme i hnědá místa, kde je kůrovec nebo
kde po něm zbyly jen holé, zatím nezalesněné pláně.
Při tiché procházce můžeme pozorovat mladé zajíčky
a začínají se líhnout první ptáci hnízdící na zemi nebo v korunách
stromů a keřů. Je až s podivem, že tito malí a poměrně bezbranní
tvorové si dovedou uhájit místo na přežití při tak rozšířeném počtu
zákonem chráněných dravců. Těžce vysvětlujeme stále hojně se
vyskytujícím majitelům volně pohybujících
psů, že než znalosti zákonů bychom se měli
řídit spíše zdravým rozumem a dopřát všem
těm právě se rodícím tvorům v přírodě klid.
Květen je období, kdy myslivci
dokončují čištění a desinfekci krmelců
a krmných zařízení. Protože v naší honitbě jsou
téměř všechny pozemky obhospodařovány
pastevectvím, snažíme se alespoň částečně
a dle našich možností, ráz krajiny zpestřit
vytvářením políček. Na katastru obce máme
pět mysliveckých políček, na kterých je zaseta
kukuřice nebo oves.
U nás nejrozšířenější srnčí zvěř
prochází rovněž bouřlivým vývojem. Již

koncem dubna srnci postupně vytloukali nové paroží. V květnu je
tato ozdoba srnců v plné kráse a u každého jedince vypovídá
o jeho věku, kondici a zdravotním stavu. Do vytvoření nového
paroží musí srnec investovat značné úsilí, potřebuje z potravy
získat velké množství bílkovin i minerálních látek, hlavně vápníku
a fosforu. Mohutným parožím potom samec sděluje samici: „Jsem
zdatný a předám tvým potomkům skvělé geny“. Na rozdíl
od lidské populace to bez mohutného paroží „neukecá“.
V těchto dnech srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé
na letní, která má různé odstíny rezavé
barvy. Srny jsou ve vysokém stupni
gravidity a koncem května budou klást
jedno nebo dvě mláďata. Pokud by se
stalo, že někde potkáme odložené
srnče, nejlépe uděláme, když se co
nejrychleji vzdálíme. Srna se pohybuje
v blízkém okolí, a pokud bychom se
srnčete dotkli, náš pach ji odradí
natolik, že je již nepřijme a srnče
zahyne. Podobně to platí i u ostatních
mláďat.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče
Jednatel

Slet čarodějnic
čarodějkám Pavlíně Parks, Simoně Kopecké, Veronice
Cabákové, Nikole Frňkové a Ivě Jurčové.
Za komisi pro sport a volný čas
při Obecním zastupitelstvu Vidče
Lumír Ondřej

Také letos jsme ve Vidči dodrželi tento prastarý zvyk,
který pochází ještě z pohanských časů. Slaví se příchod jara,
vítězství nad temnotou a zlými silami. Přestože se na Sahaře rojily
čarodějnice a černokněžníci, nebe jim zůstalo nakloněno,
z několika obláčků nevypadla ani kapka.
Programu pro děti se chopila hned pětice hlavních
čarodějnic – a dala si záležet. Parádní představení s množstvím
nápaditých disciplín pro děti proložili místní hasiči zásahem,
při kterém jejich mladí příslušníci zlikvidovali požár papírového
domečku. O další program se postaraly svým půvabným
vystoupením holky ze zumby pod vedením Iriny Vojvodíkové.
Letošní čarodějnice, která měla být upálena, byla natolik
hezká, že bylo některým líto ji upálit. Jenže zvyk je zvyk, většina
dětí nechtěla o milosti pro čarodějnici ani slyšet. Musela tedy
do očistných plamenů. Na závěr
večera se hosté přesunuli na taneční
„parket“, kde zábava pokračovala.
Děkuji
všem,
kteří
pomohli při realizaci celého večera:
zaměstnancům
obce,
obsluze
občerstvení, firmě Cobbler za dřevo
na oheň, Sboru dobrovolných hasičů
Vidče pod vedením Oldřicha
Knébla, DJ Petrovi,
holkám
ze zumby a zejména krásným
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Pozvánky z farnosti
S radostí mohu prohlásit, že v našem
kostele bylo dokončeno restaurování všech
vitrážních oken. V letošním roce byla opravena
3 velká a 4 malá okna. Obec Vidče na závěrečnou
etapu přispěla 130.000,- Kč, za což děkuji. Zda
a jaké dotace dostaneme z dalších dvou zdrojů, mi
není zatím známo. Celková částka za opravu všech
vitráží včetně ostění činí 2,694.000,- Kč. Poděkování patří i firmě
Radekov, která nám postavila lešení, aby mohli sklenáři okna
osadit. Poděkování patří i firmě Jiří Fabián a synové, která půjčila
bezplatně lešení dovnitř. Nakonec děkuji všem brigádníkům, kteří
pomohli s vnitřním lešením a všem, kteří kostel nakonec uklidili.
Nyní se můžeme více věnovat prožívání slavnostních
událostí, které nás čekají. V neděli 29. května v 10 hodin budeme
prožívat slavnost Těla a Krve Páně. Pokud to dovolí počasí, mohli

bychom opět udělat průvod k venkovním oltářům. O týden později
v neděli 5. června bude 1. svaté přijímání. Na sobotu 11. června
zveme k faře všechny, kdo by chtěli prožít odpoledne
ve vzájemných rozhovorech s pohoštěním, kde budou připravené
také hry pro děti. Bude se konat Farní den od 14 hodin.
Pokud by se někdo chtěl podívat do sousední farnosti
Zubří, bude tam v rámci Noci kostelů otevřen kostel sv. Kateřiny
a ve Starém Zubří bude otevřena i kaple Ducha svatého. Otevřeno
bude od 19 hodin a mimo prohlídky včetně veřejnosti
nepřístupných prostor bude čas vyplněn i programem sboru,
scholy, přednáškou a výstavou. Podrobnější program bude
na nástěnce
u kostela
i na internetových
stránkách
www.farnostzubri.cz.
Na společná setkání se těší
P. Karel Janečka

Duben ve videčské škole
V dubnu začíná poslední čtvrtletí školního roku.
O výsledcích svých dětí se mohli rodiče přesvědčit
na konzultacích 21. dubna. Zásadní krok učinili také deváťáci,
kteří 15. dubna skládali přijímací zkoušky na střední školy
a za týden se dozvěděli jejich výsledky. Všichni byli přijati (3 žáci
na učební obory, 3 žákyně na gymnázium a 14 žáků na maturitní
obory středních škol).
Děti čekalo i několik divadelních představení. 1. dubna
se jim předvedly děti z Valašské Bystřice své nastudování
pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. První Přemyslovce
4. dubna přiblížila žákům skupina Pernštejni při vystoupení v sále
kulturního domu. Výchovný koncert v Rožnově obohatil 19. 4.
naše prvňáčky a druháky.
Našim žákům se dařilo i v soutěžích. Čtyři se zúčastnili
5. 4. ve Valašském Meziříčí okresního kola Matematické
olympiády. Úspěšní ve svých kategoriích byli M. Dejmek
z 8. třídy (6.-7. místo) a K. Fryšarová ze 7. třídy (8. místo).
V rožnovské přírodovědné soutěži Moudrá sovička vybojovalo
1. místo naše družstvo ve složení J. Němec - šesťák, K. Fryšarová
– sedmačka, L. Balejík – osmák a R. Jaskulová – deváťačka.
Malí sportovci ze 4. a 5. třídy se v rámci přátelského
sportovního dopoledne zúčastnili 12. 4. fotbalového turnaje
s trojanovickou školou. Družstvo z těchto tříd pak 27. 4. obsadilo
3. místo v okrskovém kole u nás konaném McDonald´s Cupu.
Projekt ve čtení ve 4. a 5. třídě se tentokrát zaměřil
na spisovatele J. Žáčka, A. Lindgrenovou a M. Kratochvíla.
Osmáci 19. 4. navštívili Úřad práce v Rožnově
pod Radhoštěm a vyslechli si přednášku paní M. Kadlecové
o volbě povolání a střední školy. Většina z nich také letos
navštěvuje každé pondělí předtaneční kurzy v Rožnově.
19. 4. jeli do Rožnova také šesťáci a deváťáci
na přednášku o Peru, která jim přiblížila daleké kraje.

Družstvo ze soutěže Moudrá sovička

J. Pečalková

Vítězné týmy McDonald´s Cupu
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Zprávičky z mateřské školičky
Maminky mají svátek
Já jsem kytka, ty jsi kytka, je nás tady dost,
všichni víme komu v máji kvetem pro radost.
Já jsem kytka , ty jsi kytka, komu já ji dám?
Že je v máji svátek matek, dám ji MAMINKÁM!
První třída BERUŠEK se 11. 5. proměnila v rozkvetlý
palouček, děvčátka jako kytičky, kluci jako broučci. Společně
zatančili a zazpívali s potěšením svým maminkám. Děti
obdarovaly své maminky malovaným srdíčkem a kytičkou.
Všem našim maminkám přejeme hodně radosti prožité
s dětmi, stejně tak i trpělivosti při jejich výchově.

Zapsala Jitka kadlubiecová

Země má svátek
Děti v naší mateřince už dobře vědí, že i Země může
stonat a že její nemoci zpravidla způsobuje člověk. A tak se učíme
zeměkouli pomoci. Vnímání a poznávání přírody se věnujeme
průběžně celý rok. Ale před oslavou Dne Země si navíc
připomeneme a hravou formou procvičíme správné třídění
odpadu, vysvětlujeme si různé přírodní úkazy, dovídáme se nové
poznatky o počasí, zvířatech a rostlinách.
V pátek ožila naše školka velkou slávou, Den Země
jsme oslavili parádně. Hned ráno měly děti možnost nechat si
pomalovat obličej, a tak se aspoň na chvíli proměnili v rozmanité
pohádkové bytosti a zvířátka. Posíleni svačinou a informacemi, co
nás čeká, jsme se sešli všichni před školkou, společně popřát Zemi
všechno nejlepší. ,,Petrklíč, k jaru klíč, co všechno musí otevřít?“
zpívaly děti. A právě nalezením správného klíče mohla začít naše
poznávací hra, kterou jsme pro ně připravili na našich krásných
zahradách. Nejmladší děti v malých skupinkách v doprovodu
kluků deváťáků, naši předškoláci dokonce samostatně. Šli po trase
s různými stanovišti. Tam je netrpělivě vyhlížely děvčata z páté
a deváté třídy, aby zadaly úkoly. Procvičovala se obratnost
a zručnost, luštily se hádanky o přírodě, skládaly obrázky hmyzu,

poznávaly druhy ptáků a zvířat, určovalo se co do přírody nepatří
a jak správně třídíme odpad. Odměnou za správnou odpověď byla
razítka, která děti dostaly do svých plánků. V cíli obdrželi diplom
a medaili. Na závěr, při sázení stromu, jsme všichni v jednom
velkém kole zazpívali písničku a zatančili taneček. ,, Přejeme ti, ať
rovně rosteš, abys měl dost deště a sluníčka, aby tě nikdo
nezlomil.''
Celé dopoledne se náramně vydařilo. Za dobrý nápad
a nelehkou organizaci si zaslouží p. ředitelka Hanka Crhová
velkou pochvalu. Také nás potěšila účast p. starosty Pavla Drdy
a paní místostarostky Mileny Dudové. Skvěle zafungovala
spolupráce se základní školou, páťáci a deváťáci byli úžasní. Paní
zástupkyně Evo Mandulová a p. uč. Šárko Pavlíčková děkujeme.
A když děkovat, tak nesmím zapomenout na všechny
zaměstnance mateřské školy, na naši milou p. knihovnici Boženku
Zajícovou a p. Myslivce.
Rozvíjení vztahu k přírodě a vedení dětí k péči o náš
společný domov jedním týdnem určitě neskončil.
Jana Martinková
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Děti zpívají a tančí 2016
“Děti zpívají a tančí“ je tradiční nesoutěžní přehlídka
vystoupení mateřských škol pořádaná každoročně v dubnu
v Janíkově stodole v Rožnově pod Radhoštěm. Letos se zapojilo
8 mateřských škol z okolí Rožnovska. Všechna vystoupení byla
povedená. roztomilí Indiáni, kytičky, mořské panny ale i Valaši, ti
všichni pobavili letos obecenstvo nadšených rodičů, kteří
s úžasem hleděli na své ratolesti.
I my jsme se již tradičně zůčastnili. Naši
šikovní staršáci ze třídy sluníček z Mateřské školy
Vidče nacvičili vtipné pásmo na téma prázdniny
u rybníka. Parta kempařů si vyjela pod stany, večer
dělají táborák, opékají špekáčky, hrají na kytary
a večer si chtějí u rybníka chytit rybu k večeři.
Však přechytralí kapříci a mořské panny žijící
v rybníce si dělají z rybářů legraci a věší jim
na udice staré hrnce, diravé boty a jiné harampádí.
O choreografii se postaraly a pásmo s dětmi
nacvičily paní ředitelka Hana Crhová a paní
učitelka Pavlína Parks. Úspěch byl zaručen též
díky atraktivním kostýmům šitým na míru
švadlenkou paní Alenkou Sušňovou.
Děti nás samy překvapily svou snahou,
trpělivostí a nadšením. K podiovým vystoupením,
ale také patří nervozita a nečekané situace, které
přináší šoky a vyžadují kreativitu učitelek.

I v tomto případě jsme musely zaimprovizovat přímo minuty
před vystoupením, protože nervozita udělala své. Překvapivě, ti
nejmenší podali nejlepší výkon, neboť jsou bez zábran a chovají se
přirozeně a bezprostředně. Malí herci byli na sebe patričně pyšní
a zodpovědně si opatrovali své rekvizity. Své vystoupení děti
zopakovaly ještě i na besídce k svátku maminek.
Zapsala Pavlína Parks

Vítání občánků

V sobotu 30. dubna se uskutečnilo
na Obecním úřadě ve Vidči slavnostní vítání
nových občánků Emy Jakubíkové, Tey
Vávrové, Ondřeje Nováka, Víta Mičkala
a Šimona Randuse. Tyto naše nové občánky
jsme letos poprvé přivítali v opraveném
vestibulu kulturního domu společně s rodiči
i rodinnými příslušníky. Slavnostní projev přednesla paní Milena
Dudová, místostarostka obce. Rodiče se podepsali do pamětní
knihy, maminky dostaly květinu a děti dárek. Slavnost byla

zahájena pásmem písniček
a básniček naší milé Valašenky
doprovázené živou hudbou.
Poté byli všichni zúčastnění
pozváni na posezení a malé
občerstvení.
Děkujeme
rodičům
za účast a jejich dětem přejeme šťastné vykročení do života, který
na ně teprve čeká.
Milena Dudová, místostarostka obce

-7-

VEČERNÍ ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ s populárně – odborným výkladem
Hvězdárna Valašské Meziříčí a obec Vidče
Vás zve na noční pozorování oblohy.
Termín: 10. 6. 2016 ; Čas: 21:30
(v případě nepříznivého počasí bude termín přeložen)

Místo: „Zuberský kopec“
Zájemci se mohou přihlásit na adrese:
e-mail : starosta@vidce.cz nebo tel: 605 340 794
Počet účatníků je omezen!!!

Fotbal
Pozvánka na jarní fotbalové mistrovské zápasy TJ Vidče – upřesněný los zápasů
Milí čtenáři Videčského zpravodaje a fotbaloví příznivci – níže Vám přináším opět rozlosování jarních
mistrovských zápasů videčských fotbalových družstev. Los je doplněn a aktualizován o utkání a jejich termíny, které
ještě před měsícem nebyly známé.

Přijďte podpořit naše fotbalisty svou návštěvou.
Mgr. Petr Liška
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany 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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