Informace obecního úřadu
Vážení občané,
blíží se konec června a s ním i závěr školního
roku. Chtěli bychom touto cestou popřát všem žákům naší
základní a mateřské školy příjemné prázdniny plné
slunného počasí a pohybu venku, protože toho není nikdy
dost. Našim deváťákům, kteří se 30. června rozloučí
s místní základní školou, přejeme, ať se 1. září pro ně stane
datem úspěšného startu nové životní etapy studia na střední
škole.
Všem
pedagogickým
i nepedagogickým
pracovníkům místní ZŠ a MŠ děkujeme za celoroční práci
a přejeme příjemně strávenou dovolenou a načerpání
mnoha sil do nového školního roku.
Všem občanům bychom chtěli rovněž popřát
hezké léto a vydařené dny odpočinku v čase dovolených.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Poděkování
V uplynulých dnech a to konkrétně 28. 5. 2016
a 3. 6. 2016 proběhly ve Vidči dvě příjemné a vydařené akce.
Tou první bylo kácení máje, na které si našlo cestu spousta
z Vás. Celou akci pevně držel ve své režii pan Petr Pavelka.
Druhou akcí byl dětský den organizovaný Mgr. Romanem
Petruželou a kulturní komisí. Oběma těmto pánům a všem lidem,
jenž se jakkoliv podíleli na hladkém průběhu obou akcí, či

na nich vystupovali coby učinkující, děkujeme a vážíme si jejich
chuti pracovat a věnovat svůj volný čas ku prospěchu a pobavení
nás všech. Naše díky patří také členům učitelského sboru
základní školy a všem žákům, kteří se zapojili do organizace
jarmarku při kácení máje.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Pálení trávy a větví
Jaro je v plném proudu a většina z nás se pečlivě stará
o vzhled svých zahrad, k čemuž patří sečení trávy a ořez stromů.
Bohužel několikrát do měsíce se objeví stížnost na pálení tohoto
přebytečného „odpadu“ respektive na kouř obtěžující široké
okolí.
Na pálení listí, větví a klestí pamatuje zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
který stanovuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami. Všechny ostatní materiály
se nesmí spalovat!! Za porušení tohoto §3 odst. 5 zákona
o ovzduší je možno uložit pokutu ve výši 500 – 150 000 Kč
osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou
podle § 3 odst. 5 zákona o ovzduší.
Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a větve,
můžete je na své zahradě spálit. Měli byste však dbát na to, aby

palivo bylo skutečně suché a zvolit k tomu vhodné počasí, aby
nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným kouřem. Jedno
ohniště se zapáleným vlhkým listím a trávou dokáže snadno
zahalit kouřem polovinu ulice, což není zajisté nikomu příjemné.
Neměli bychom ale zapomínat, že existují i vhodnější
způsoby likvidace rostlinného odpadu. Především jej můžete
využít ke kompostování – obec pořídila v minulých letech
kompostéry domácnostem, které o ně měly zájem. Od letošního
roku jsou v obci rozestavěné kontejnery na bioodpad. V případě
většího množství bioodpadu lze po domluvě přistavit kontejner
i k domu.
Vyzývám proto a prosím všechny občany, aby
nespalovali mokrou či vlhkou trávu a klestí na svých zahradách
a využili jednu z nabízených možností a neobtěžovali
nepříjemným kouřem své okolí. Vyhneme se tak zbytečným
sousedským sporům a stížnostem.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Pozorování noční oblohy
Dne 10. 6. 2016 ve 21.30 h mělo proběhnout za účasti pracovníků a techniky hvězdárny z Valašského Meziříčí
pozorování noční oblohy na Zuberském kopci. Z důvodu vysoké oblačnosti v tento den bylo pozorování
přesunuto na 2. 7. 2016. Protože nový termín nevyhovuje všem původně přihlášeným účastníkům, mohou se
zájemci stále hlásit na tel. 605 340 794 či mailu starosta@vidce.cz.

Usnesení č. 22 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 25. 5. 2016
191/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
192/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 21 ze schůze rady dne 16. 4. 2016. Všechny úkoly byly
splněny.
192/2016 Rada obce Vidče schvaluje opravu části komunikace
v lokalitě Bukovina.
193/2016 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu auditu
hospodaření základní školy a mateřské školy v obci Vidče.
194/2016 Rada obce Vidče schvaluje stavbu odpočívadla
pro turisty v lokalitě na Zuberském kopci.
195/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o partnerství
a spolupráci mezi obcí Vidče a obcí Zašová „O likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu na Komunitní kompostárně
Zašová“.
196/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovod Valašská
Bystřice a pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
197/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě VaK/42/16/74/00782 se společností
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. a pověřuje starostu obce
Smlouvu podepsat.

198/2016 Rada obce Vidče schvaluje žádost na zřízení věcného
břemene – práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 353/1 v k.ú.
Vidče dle přiloženého geometrického plánu a pověřuje starostu
obce Smlouvu o věcném břemenu podepsat.
199/2016 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou odměnu
ředitelce MŠ dle přiložené žádosti.
200/2016 Rada obce Vidče schvaluje žádost ZŠ Vidče
o schválení účelových darů dle zákona č. 250/2000 Sb. dle
přiložených darovacích smluv. Dary jsou určeny k financování
potřeb folklorního souboru Valašenka. Zároveň schvaluje účelový
dar pro ZŠ Vidče na bezplatný servis plynového kotle.
201/2016 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar pro MŠ Vidče
na bezplatný servis plynového kotle.
202/2016 Rada obce Vidče projednala a doporučuje
zastupitelstvu obce na svém zasedání dne 9. 6. 2016 schválit
záměr rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.
203/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy Expirit s.r.o.
na provedení auditu na zhodnocení správnosti projektu „Snížení
energetické náročnosti objektu Obecního úřadu“.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ aneb PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
Bylo pondělí 13. června 2016 a prvňáčci přišli
do knihovny v očekávání velké věci – měli být pasování
na Rytíře řádu čtenářského.
Stát se rytířem není nic jednoduchého, musíte si to nějak
zasloužit. Měli byste vykonat nějaký hrdinský čin jako třeba
vysvobodit princeznu, zabít draka nebo vrátit malé mořské víle
hlas, který obětovala čarodějnici výměnou za to, že ji naučila číst.
Jestliže děti chtěly víle pomoci a stát se rytíři či rytířkami, musely
splnit podmínku, kterou si čarodějnice určila. Měly jí dokázat, že
celá třída číst umí. Prvňáčci se nenechali zahanbit a hned dokázali,
že čtení jim jde. Čarodějnice byla s předvedeným čtením
spokojena a milé víle hlas vrátila.
Víla byla osvobozena, děti obstály, a tak se mohly stát
rytířem nebo rytířkou. Nejdříve však musely složit rytířský slib, že
ve jménu pohádek a příběhů budou knihy číst, milovat je
a ochraňovat. Po složení slibu je víla mořským koníkem pasovala
na Rytíře nebo Rytířku řádu čtenářského. Z rukou čarodějnice
pak rytíři převzali čtenářský průkaz do místní knihovny
a knížku Knihožrouti od Kláry Smolíkové (kniha byla vydaná
v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“).
Pasování pak bylo ukončeno slavnostní bublinovou
palbou z velkých bublifuků, kterými rytíře a rytířky řádu
čtenářského dekorovala paní místostarostka Dudová.
Věřím, že pro prvňáčky bylo setkání s malou mořskou

vílou a čarodějnici v našem malém knihovnicko-podvodním
království příjemným zážitkem, a že knížkám a knihovně zůstanou
věrni.
Závěrem bych chtěla připomenout, že celé pasování
probíhalo na motivy pohádky Malá mořská víla od Hanse
Christiana Andersena, od jejíž napsání uplynulo v letošním roce
180 let.
Chtěla bych také touto cestou poděkovat knihovnicím
z rožnovské knihovny, které celé pasování připravily.

*******************************************
Oznamujeme, že rekonstrukce knihovny
bude zahájena až v červenci 2016, takže můžete
knihovnu navštívit a vypůjčit si knihy na prázdniny
až do konce června 2016!!!
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Božena Zajícová

Zájezd na Karvinsko
Vážení
a
milí
nadšenci
jednodenních výletů po naší vlasti
a nejbližším
okolí!
Po
velmi
vydařeném zájezdu do Bílých Karpat
na Velkou Javorinu, hrad Beckov
a poutní místo Skalku, nabízím jednodenní zájezd na Karvínsko
s tímto programem:
Datum: 8. října 2016
Odjezd od ZŠ ve Vidči v 6.30 hod. směr severní
Morava. Jelikož navštívíme Karvínsko, tj. oblast s těžbou uhlí
a její historií, začneme program v městě Orlová. Navštívíme
Staré náměstí, největší neogotický kostel na Těšínsku včetně
zámeckého parku, zábavní park Doubrava – pokud bude v termínu
zájezdu otevřen. Dále starý evangelický nakloněný kostel
v místech původního středu města a další zajímavosti.
Poté se přesuneme do míst původní Karviné, a to
do tzv. „české Pisy“, speciálně křivého kostelíka sv. Petra
z Alkantary, což je propadlá stavba vlivem poddolování o 37 m
pod svoji původní úroveň a poté dojedeme do části Karviné, zvané
Fryštát, kde stojí zámek se zámeckým parkem. Zámek si společně

prohlédneme a pak se vydáme na Masarykovo náměstí,
tj. do centra dnešního města.
Po obědě se pěšky projdeme parkem Boženy Němcové
do lázní Darkov. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí od roku
1867. Léčivá voda obsahuje jód. V Darkově si projdeme
lázeňskou promenádu a prohlédneme secesní a technické stavby,
např. most přes Olši aj.
Tento jednodenní zájezd ukončíme v cca 17.30 hod.
a odjedeme do Vidče.
Hlásit se můžete hned po vydání Zpravodaje
až do 31. srpna 2016 na tel. čísle 737 537 297 u pí Hajné nebo
č. 736 716 150 u pí Švajdové. S přihlášením je vhodné zájezd
rovnou zaplatit. Cena pro turisty seniory 280,-; pro členy TJ
rekreační sport 300,-; pro děti 200,- a pro cizí 350,- Kč.
Nejpozději týden před odjezdem dostanete úplný program
na celý den.
Věřím, že vás osloví program i tohoto jednodenního
výletu a že budete spokojeni jako obvykle.
Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

Červen v honitbě
Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody. Ne
nadarmo byl vybrán tento měsíc. Je to období nejkratších nocí,
nejbujnějšího růstu vegetace a období odchovu mláďat ve volné
přírodě. Na rozdíl od většiny mysliveckých tradic, které přechází
z generace na generaci již po staletí, toto je nejmladší tradice
české myslivosti, která začala teprve v roce 1959. Stojí asi
za připomenutí, že Česká myslivost byla v listopadu 2011 zapsána
na Seznam nehmotného kulturního bohatství České republiky.
Není smyslem těchto snah přesvědčit všechny spoluobčany
k příznivému pohledu na myslivost. Jde o to, aby co nejvíce
obyvatel našlo svůj vztah k přírodě a naučilo se ji rozumět
a chránit.
V naší krajině je stále nejvíce rozšířenou srnčí zvěř.
Na našem území se vyskytuje po celá staletí. Nejstarší zmínky
o jejím chovu pocházejí ze 14. století. Přestože se srnčí zvěř
dokáže rychle přizpůsobit změně životních podmínek, jejich
početní stavy v průběhu let velmi kolísají. Nejvyšší
dokumentované stavy byly zaznamenány v roce 2009, od té doby
dochází k poměrně prudkému poklesu. Příčin je mnoho a je složité
tento stav dokumentovat. V naší oblasti hlavní důvody poklesu
jsou nová široko záběrová mechanizace při sečení
a obhospodařování travnatých ploch, ztráty na silnicích
a pytláctví.
Srnčí paroží vypovídá o mnohém a je také ceněnou
trofejí. Z chovatelského hlediska je ceněno paroží pokud možno
co největší co do výšky i objemu. Kromě standardního paroží
existuje i řada abnormalit. Jednou z rarit u srnčího paroží jsou tak
zvaní „parukáči“ (parukáři). Vyskytuji se poměrně vzácně

a přesné
důvody
této
anomálie
nejsou stále
přesně objasněny. Je jisté,
že vývoj paroží je řízen
hormony. A právě ztráta
testosteronu v určité fázi
vývoje paroží způsobí
nekontrolovaný
růst
chrupavčité
tkáně.
Pro srnce je to prokletí,
protože
paruky
se
na podzim nezbaví. Může
narůst do velkých rozměrů,
hmotnosti a je pro něj
velmi obtěžující. Špatně
mineralizována paruka je
náchylná i k poranění
a může být zdrojem mnoha
infekcí. Pokud mu překryje světla (oči), jeho osud je zpečetěn.
Začátkem července na svatého Cyrila a Metoděje se
ve Vidči tradičně pořádá pouť. Letošní oslavy budou jistě
pro místní obzvláště sváteční po rozsáhle rekonstrukci kostela.
Pokud jde o světské oslavy, Myslivecký spolek již tradičně bude
mít připraven pro návštěvníky pouti myslivecký guláš a další
drobné občerstvení. Tímto bych chtěl všechny občany pozvat
k návštěvě našeho stánku.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče, Jednatel

Tvořivý kroužek
Od září 2016 začne pracovat ve Vidči
tvořivý kroužek zaměřený na kreativitu
pod vedením Vlaďky Mertové. Kroužek je určen
pro všechny věkové kategorie – děti, maminky s dětmi,
dospělé i seniory. Určitě není zapotřebí výtvarné nadání,
co je nutné, je chuť a trocha času. Budeme se scházet
ve vestibulu kulturního domu. Vestibul bude vybaven
materiálem a pomůckami ke tvoření na vynikající úrovni!
Kdo má zájem, se může přihlásit u Vlaďky
Mertové
osobně
nebo
e-mailem
na vladimira.mertova@seznam.cz nebo na Obecním
úřadě. Kroužek bude podporován Obecním úřadem.
Malou ukázku toho, co si můžete sami vytvořit, jste
mohli vidět na stánku při Kácení máje.
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Zprávičky z mateřské školičky
Exkurze v PONY
Dne 26. května se staršáci vydali na velký výlet.
“Pešky????!!!” Podivilo se mnoho z dětí a v očích měly horor, když jim byl sdělen páteční plán. “Ano pěšky,”odpověděla paní
učitelka, “dříve děti chodily všude pěšky. Zvládnete to, je to jen k Portáši.” Počasí přálo a děti zjistily, že je to opravdu pěkná procházka.
V areálu bývalého Portáše teď pracuje firma PONY a vyrábí kreativní stavebnice pro kluky i holky.
Tato neobvyklá moderní dřevěná stavebnice skýtá možnosti stavět variace výtvorů a děti náramně baví. Děti měly možnost
vidět jak se strom, čili kus dřeva přemění na opracovanou krásnou stavebnici, hračku, kterou maji tak oblíbenou. Taky kluci a holky
ze školky viděli, co to dá práce, než se dřevo opracuje, dá se do soustruhu, vytvoří se daný tvar a veškeré detaily, aby výrobek fungoval
ve finále tak, jak má. Kolika pracovitýma rukama projde jedna stavební kostička, než se dostane k dětem do mateřské skoly. Po takové
pěší túře svačinka chutnala opravdu famózně. Děti si pak prošly celý areál, vyfotily se s pracovními nástroji a vozíky. Vlastně kluky
návštěva motivovala a někteří začali přemýslet o tom, jak je hezké pracovat se dřevem. Hladoví pěšáci se pak sotva doplavili na oběd,
který chutnal jedna báseň a na lehátku se jim snilo o tom, jak si už zase po spinkání budou hrát se stavebnicí PONY.

Poděkování p. Frydrychovi
Tak jako vloni, i tento rok k letošnímu Dni dětí dostaly naše děti z MŠ Vidče dárek od pana Josefa Frydrycha - dřevěnou
postýlku na kolečkách a dřevěnou kolíbku pro panenky. V obou třídách máme teď krásné spinkání pro panenky.
PANU FRYDRYCHOVI TÍMTO DĚKUJEME ZA HODNOTNÉ A KVALITNÍ HRAČKY.
Za kolektiv MŠ, zapsala Jitka Kadlubiecová

Škola v přírodě
Ahoj Ahoj Ahoj - Tímto pozdravem se zdravili staršáci
na letošní tradiční škole v přírodě, která letos nesla téma
NÁMOŘNÍCI. 18 statečných Pepků námořníků vyplulo dne
30. 5. 2016 směr škola v přírodě na Hlaváčkách. Námořníci si
rozdělili kajuty a učili se vše o námořnickém životě.
První cesta vedla k pokladu, aby našli kormidlo a mohli
celý týden kormidlovat svoji trasu. Učili se vázat uzly, šplhat
po laně, držet kormidlo, a také si osvojovali vědomosti jako
například k čemu je kotva. Malí námořnici si vedli svůj lodní
deník. Plnili úkoly a bavili se. Za splněné úkoly sbírali kotvičky přívěšky na krk, jako body, které se pak sčítaly. Ve středu přijeli
do přístavu piráti! Byli to rodiče, kteří se přijeli podívat, jak se
jejich malým námořníkům daří. Toto odpoledne plné zábavy
zpestřil také balonkový klaun pan Taraba, který obveselil děti
s kytarou a potěšil je variacemi nafouknutých balónků. Také pan
ředitel městské policie Aleš Pilař již tradičně věnoval svůj čas
našim dětem a připravil pro děti lanové horolezecké centrum, kde
si námořníci dokazovali svoji zdatnost. Odměnou za zdolání
překážek byl nejen sjezd na lanové houpačce, ale i společné
opékání s rodiči. Rušné odpoledne bylo zakončeno večerní
stezkou odvahy. Některé slabé nátury stezku v půlce vzdaly, a tak
musely dojít do cíle s kapitánem. Ve čtvrtek si malí námořníci
s paní Cábovou vyrobili z keramiky pítka pro ptáčky, které budou
zdobit naši přírodní zahradu.
V pátek se již odplouvalo domů a týdnem unavení a jistě
už zkušení staří námořničtí vlci se těšili, že povykládají rodičům

své zážitky z týdne.
Kapitánka Hana Crhová a její společnice děkují
p. Mičkalovi za krásné prostředí, které nám již 7 let nabízí a jeho
ženě p. Mičkalové, která nám letos vařila chutná námořnická jídla.
Ze školy v přírodě dopluli námořníci až do Indiálnské
osady v MŠ Vidče a rázem z nich byli Indiáni. Celým
následujícím týdnem je provázel náčelník a indiáni si vyráběli
a připravovali nástroje, lapače snů, učili se šamanské zaříkadla
a učili se číst indiánské znaky. Ve středu u Indiánského totému je
čekalo velké překvapení, velká šamanka (Jana Kliková ze ZŠ
Pod Skalkou) dětem předvedla ukázku MUZIKOTERAPIE. Děti
si vyzkoušely hru na bubínky, různé ozvučené indiánské nástroje,
a největším kouzlem bylo, když shlédli “zvukové efekty hry
na tibetské mísy” Posledním kouzlem bylo vystříknuti vody
z mísy, čehož šamanka docílila intenzivním přenosem své energie
hůlkou, prostřednictvím hry na tibetskou mísu naplněnou vodou.
Tento neobyčejný zážitek opravdu nadchl malé i velké. Stále se
přesvědčujeme, že má cenu
se k přírodě vracet, protože
my
jsme
její
děti
a potřebujeme ji k přežití, ale
ona
je
plná
záhad
a nestačíme se divit tomu,
jak málo toho o přírodě
víme.
Zapsala Pavlina Parks
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Mateřská škola Vidče získala mezinárodní titul EKOŠKOLA
Ve středu 15. 6. 2016 p. ředitelka Mateřské školky
Vidče Hana Crhová se svým EKOTÝMEM /p. Kateřinou
Cábovou, Petrou Vanduchovou/ a mistostarostkou Obce Vidče Milenou Dudovou přebrala mezinárodní titul EKOŠKOLA
ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu České republiky,
a poté se vydali na společnou plavbu Prahou po Vltavě.
Ve školním roce 2015/2016 proběhlo 47 auditů
na základních a středních školách. Všechny byly úspěšné, svůj
titul obhájilo 35 škol a 12 škol získalo svůj první titul.
V letošním roce poprvé byly zapojeny i mateřské školy.
Ze 142 škol /ZŠ, SŠ, MŠ/ z celé České republiky získalo titul
13 Mateřských škol.
Slavnostní předávání titulů programu Ekoškola Podívejte se na fotografie z tohoto úžasného dne!
http://galerie.fotohavlin.cz/…/2016/Ekoskola-vyhl…/n-dZfKvR
A jak probíhaly audity a jak je hodnotí školy? Dočete se
zde: http://www.ekoskola.cz/clanek-audity-ocima-skol-388.html
Zapsala: Hana Crhová, ředitelka MŠ
Dovolte mi, abych poděkovala za celý Obecní úřad
Vidče celému ekotýmu, zaměstnancům, p. učitelkám a p.ředitelce
Hance Crhové, za úspěch, který dosáhla ve velké konkurenci MŠ
z celé České republiky.
Pro mne to byl velký zážitek a jsem moc ráda, že jsem
se mohla zúčastnit slavnostního předávání titulu EKOŠKOLA!
Milena Dudová – místostarostka OÚ Vidče

Inzerce
Děti z 1. a 2. třídy ZŠ na výletě
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Květen ve videčské škole
V měsíci květnu skončil letos sběr plastových víček,
který organizovala p. uč. Hladká a 216 kg odvezla do sběrny
do Olomouce. Paní učitelka byla také se svými čtvrťáky
na dopravním hřišti a dvacet jich tam obdrželo průkaz cyklisty.
Druháci v květnu ukončili svůj projekt o ročních
obdobích.

Zajímavého projektu organizovaného Lesy ČR
pod názvem Naše příroda se 10. 5. zúčastnili sedmáci s p. učitelem
Ludvighem.
Ani kultura není dětem cizí. 23. května zorganizovali
deváťáci v tělocvičně tradiční X-factor, v němž zvítězila
A. Urbanová ze 6. třídy, druhá byla K. Vavrušková ze 2. třídy
a třetí K. Sušňová ze 3. třídy. Osmáci ukončili tentýž den

předtaneční kurz závěrečným věnečkem v Zašové. Šesťáci
a deváťáci byli na přestavení melodií z filmů Movie night
v Novém Jičíně.
Několik soutěží bylo sportovně zaměřených, např.
okresní kolo Mc Donald´s Cup, v němž se malí fotbalisté
z 1. až 3. třídy umístili na třetím místě. V závodě všestrannosti
mládeže v Rožnově skončili naši sedmáci sedmí. Školní
soutěž ve střelbě ze vzduchovky vyhráli deváťáci, z děvčat
byla nejlepší E. Fabiánová a z chlapců T. Cáb. Úplně
všichni si pak užili na Sahaře 27. května branného dne
trochu jinak, který zajistila p. učitelka Pavlíčková.
Velmi aktivní byli i členové souboru Valašenka. Kromě
pravidelného nácviku vystoupili 19. května pro veřejnost
v místním kulturním domě, 21. května na přehlídce
folklórních souborů v Zubří a 28. května potěšili všechny
svým vystoupením při kácení máje ve Vidči. Tam také
návštěvníkům nabídli své výrobky všichni žáci školy.
Pochvalu zaslouží Katka Fryšarová ze 7. třídy.
Po úspěších v okrskovém a okresním kole (3. a 2. místo)
zaujala porotu i v krajském kole literární soutěže O poklad
strýca Juráka, kde obsadila 3. místo.
Sedmáci 26. května besedovali s pracovnicí rožnovské
Poradny pro ženy a dívky o poruchách příjmu potravy.
A protože se blíží konec školního roku, začínají také
školní výlety. 24. května zavítali prvňáci a druháci do Velkých
Karlovic a tentýž den si vyjeli třeťáci a čtvrťáci až do Úsova,
Kostic a Javoříčka.
J. Pečalková

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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