Výpis z usnesení č. 26/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce
Vidče konaného dne 26. 4. 2018
302/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo
program 26. řádného zasedání a určilo
návrhovou komisi ve složení paní Milena
Dudová, pan Petr Jurča a ověřovatelé zápisu:
Ing. Karel Malík, pan Oldřich Bury,
zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
303/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere
na vědomí
plnění
usnesení
č. 25/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
20. 2. 2018.
304/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere
na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi
25. – 26. zasedáním
zastupitelstva
obce
přednesenou ústně členy rady obce.
305/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně
samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 3. 2018 bez
připomínek.
306/2018 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 2018 dle přílohy č. 1.
307/2018 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 2017.
308/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje závěrečný účet
obce a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2017 bez výhrad.
309/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce
za rok 2017.
310/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s §85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Směnnou
smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče a Římskokatolickou
farností Vidče, na základě které obec Vidče směňuje pozemek
p. č. 300/3 (zahrada), za pozemek p.č. 291 (ostatní plocha).
Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje starostu obce směnnou
smlouvu podepsat.
311/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje směnu části
pozemku v majetku obce p.č. 1647 (lesní pozemek ) o výměře
1511 m2 a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku
zveřejnit na úřední desce.
312/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje dodatek č. 6
k pojistné smlouvě č. 7720905195 s Kooperativa pojišťovnou
a.s., Vienna Insurance Group v předloženém znění a pověřuje

starostu obce dodatek č. 6 k smlouvě č. 7720905195 podepsat.
313/2018 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí v souladu s § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, se zrušením stávajících stanov
dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko
ze dne 8. 9. 2015 a schvaluje znění nových stanov Sdružení
Mikroregion Rožnovsko, které jsou přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
314/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje realizaci
zakázky „Úpravy interiéru KD Vidče - dodávka“ a souhlasí
s výběrem zhotovitele zakázky firmy Art Lighting Production,
s.r.o., IČ: 25569627, se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd
u Brna na základě výběrového řízení ze dne 21. 2. 2018
a pověřuje starostu obce podepsat kupní smlouvu.
315/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje realizaci
zakázky „Úpravy interiéru KD Vidče – stavební úpravy“
a souhlasí s výběrem zhotovitele zakázky firmy Heryán
reconstructions s.r.o., IČ: 28645006, se sídlem Na Potůčkách
537/5, 757 01 Valašské Meziříčí na základě výběrového řízení
ze dne 21. 2. 2018 a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu
o dílo.
316/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání cenové
nabídky na koupi pozemků p.č. 2012/1 (lesní pozemek)
a p.č. 2012/2 (lesní pozemek) od společnosti Bonus Pactum s.r.o
ve výši stanovené znaleckým posudkem evidenční číslo
644/006-2018 zpravované Ing. Stanislavem Křenkem ze dne
27. 3. 2018 s platností cenové nabídky do 30. 6. 2018.
317/2018 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 7. 6. 2018. Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 52/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18. 4. 2018
419/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
420/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 51 ze schůze rady dne 14.3.2018. Všechny úkoly byly
splněny.
421/2018 Rada obce Vidče doporučuje Zastupitelstvu obce
Vidče schválit na svém příštím zasedání podání nabídky firmě
Bonus Pactum s.r.o. na odkoupení lesního pozemku p.č. 2012/1
a p.č. 2012/2 dle Znaleckého posudku Evidenční číslo 644/0062018.
423/2018 Rada obce Vidče bere na vědomí nepřidělení dotace
na rekonstrukci kulturního domu a doporučuje zastupitelstvu obce
na svém příštím zasedání schválit rekonstrukci z finančních
prostředků obce.
422/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. 4-12-8014554/012 s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou ENPRO
Energo s.r.o. Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí na „Zařízení

distribuční soustavy“. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu
podepsat.
424/2018 Rada obce Vidče bere na vědomí Dodatek č. 6
k pojistné smlouvě č. 7720905195 a doporučuje zastupitelstvu
obce na svém příštím zasedání Dodatek č. 6 schválit.
425/2018 Rada obce Vidče schvaluje seznam projektových
záměrů Základní školy pro investiční intervence z Integrovaného
regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků
určených na rozvoj funkčních území.
426/2018 Rada obce Vidče schvaluje seznam projektových
záměrů Mateřské školy pro investiční intervence z Integrovaného
regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků
určených na rozvoj funkčních území .
427/2018 Rada obce Vidče schvaluje zařazení prezentace obce
Vidče do knihy Vsetínsko z nebe, kterou vydá CBS nakladatelství,
Vodní 1972, Zlín.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Obec Vidče hledá správce hřbitova
náletových dřevin, čištění chodníků i v zimním období apod./

Obec Vidče hledá od 1. 6. 2018 správce hřbitova.
Pracovní náplní správce hřbitova je především:
● udržování pořádku v areálu hřbitova
● drobné údržbářské práce
● úprava chodníku a travnatých ploch /sekání trávy, odstraňování

Vhodné pro aktivní důchodce.
Bližší informace podá Obecní úřad Vidče:
Mgr. Pavel Drda, tel. 605340794, e-mail starosta@vidce.cz
Milena Dudová, tel. 602716368, e-mail mistostarosta@vidce.cz

Jánské ohně 23. 6. 2018
Je všeobecně známo, že tzv. „osmičkové“ roky patří
v českých dějinách k těm přelomovým. 23. června si budeme
moci připomenout jeden významný rok pro náš kraj, a to
konkrétně rok 1928, kdy navštívil svatojánské ohně na Radhošti
první československý prezident T. G. Masaryk a obdivoval zde
stovky svatojánských ohňů v údolích a na okolních horách.
Jeden takovýto oheň vzplane letos opět i ve Vidči
na „Zuberském“ kopci. Přijďte si užít pohodovou atmosféru
magické červnové noci, nebude chybět kulturní program
a samozřejmě občerstvení, jenž bude vzhledem k dlouhým
frontám v minulém roce kapacitně posíleno. K dispozici bude také
kyvadlová doprava od restaurace U Hanáčků.
Účinkují:
● Bubeníci KUBUKU
● Černí salamandři – ohňová show

Na akci Vás srdečně zvou pořadatelé a obec Vidče.

Blahopřání

Dne 14. 6. oslaví devadesáté narozeniny paní Růžena Mičkalová.
Do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a rodinné pohody
přejí dcera a syn s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
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Informace o výskytu chráněných šelem v CHKO Beskydy
a o řešení konfliktů s chovateli hospodářských zvířat
Úvodem bychom chtěli
zdůraznit, že ze strany ochrany
přírody i veřejnosti patří velké díky
občanům, kteří v Beskydech chovají
ovce, kozy a další hospodářská
zvířata, protože udržováním luk
a pastvin přispívají k zachování malebné beskydské krajiny.
Kromě podpory chovu hospodářských zvířat podporuje
náš stát také přítomnost velkých šelem (rysa ostrovida, vlka
obecného a medvěda hnědého) – pro jejich vzácnost a pro jejich
zásadní význam při udržování přírodní rovnováhy. * CHKO
Beskydy je evropsky významnou lokalitou velkých šelem v České
republice. Uvedené druhy jsou celoročně chráněné českou i evropskou
legislativou a nesmí se lovit.

Touto informací bychom rádi přispěli ke snížení
konfliktů, které chráněné šelmy, zejména vlci, mohou působit tím,
že napadají hospodářská zvířata – v našich podmínkách především
ovce, kozy a malá telata.
1) V Beskydech se rysové, medvědi a vlci trvale
vyskytují už několik desetiletí a při ochraně stád je tedy nutno
počítat s jejich celoroční přítomností. V současné době je
potvrzen aktuální výskyt tříčlenné vlčí smečky v prostoru
Javorníků a Vsetínských vrchů.
2) Škody, které velké šelmy působí na hospodářských
zvířatech, hradí stát podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy.

3) Po nálezu hospodářských zvířat usmrcených nebo
zraněných šelmou je třeba událost nahlásit do 48 hod.
od zjištění škody na Správu CHKO Beskydy (v pracovní dny
i o víkendu na mobil: 607 837 854, ve všední dny i na pevnou
linku: 571 654 293). Správa provede bezokladně šetření k určení
původce škody a poskytne chovateli další potřebné instrukce.
Mrtvá zvířata je třeba kvůli šetření ponechat na místě útoku
a pokud možno zajistit pobytové znaky šelem (stopy, trus, chlupy)
před zničením. Škoda se hradí za dospělá i mladá hospodářská
zvířata, bez ohledu na to, zda mají ušní značky.
4) Šelmy se na místo úspěšného útoku často vracejí,
proto je třeba lépe zajistit zbylá zvířata – doporučuje se zavírat je
na noc do chléva nebo do dvojité ohrady v blízkosti domu. Je
možné si od Správy CHKO Beskydy nebo od hnutí DUHA
krátkodobě zapůjčit síťový elektrický ohradník, který (pokud je
funkční) zabezpečí dobytek před šelmami mnohem lépe než
lankový elektrický ohradník nebo klasická dřevěná ohrada.
5) Závěrem je třeba apelovat na prevenci škod – její
přínos je jednoznačný jak pro chovatele, tak pro šelmy, které se
pak nebudou zaměřovat na hospodářská zvířata jako
na nejdostupnější kořist. Nejlepší ochranou stáda je trvalá
přítomnost velkého pasteveckého psa, případně účinnější
zabezpečení ovcí v nočních hodinách, kdy šelmy obvykle útočí
(v případě zájmu Vám poskytneme bližší informace).
Mgr. František Jaskula
Ředitel regionálního pracoviště

Oznámení
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se budou
od 14:30 do 15:30 hod.
zapisovat na faře
úmysly
mší svatých
na druhé pololetí 2018.

Inzerce

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
DOPRAVA – MONTÁŽ – DEMONTÁŽ

KONTAKT: 777 261 833
Zpráva pro přátele cestování
V tomto kalendářním roce
čeká zájemce o poznávání naší vlasti
ještě jeden jednodenní poznávací
zájezd, a to na podzim ve středu
3. října. Tentokrát se vydáme na severní
Moravu, do Beskyd, až k polským hranicím a projdeme si také
Polský Těšín. Svezeme se i lanovkou a navštívíme některý
z dřevěných kostelíků ve Slezsku.
Stručný program zájezdu:
Odjezd od ZŠ ve Vidči v 6.00 hod. Pojedeme směr
Český Těšín, kde bude první zastávka. Ráno si projdeme
historickou část města na české i polské straně Olše. Poté
odjedeme z Těšína do Chotěbuzi, kde navštívíme Archeopark
Chotěbuz-Podobora a poté Rybí dům. Uvidíte zde obří akvária
a také restauraci, kde je možnost poobědvat nejen rybí speciality,
ale i běžná jídla.
Po dobrém obědě se vydáme na cestu do Oldřichovic,

odkud vede lanovka na Javorový vrch, odkud je krásný rozhled
do širokého okolí. Při cestě domů navštívíme i některý
z dřevěných kostelíků, typických pro Slezsko.
Zvažovala jsem nejdříve návštěvu Ustroně na polské
straně a odtud lanovkou pod Čantoryji, odkud je to už kousek
k nové rozhledně, ale musel by si každý vyřídit pojištění
a vyměnit peníze. Jelikož to nemohu nařídit ani zkontrolovat, tak
se budeme raději pohybovat celý den převážně v Česku.
Na Těšínsku jsme ještě na zájezdě nebyli, tak doufám, že i zde
najdete něco nového, co vás zaujme.
Pokud vás program oslovil, prosím, hlaste se
na telefonní číslo 737 537 297 nebo 736 716 150 do 20. června
2018. Zároveň s přihlášením, je vhodné zájezd rovnou zaplatit.
Zájezd stojí pro cizí 350,-, pro členy oddílu rekreačního sportu
300,-, pro turisty seniory 280,- a pro děti do 15 let 200,- Kč.
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Marcela Švajdová

Kalendář akcí do konce roku 2018
Akce
Dětský den
Kácení máje
Jánské ohně
Hasičská soutěž Videčská vlna
Videčské rockování a ženský fotbal

Datum konání
2. 6. 2018
2. 6. 2018
23. 6. 2018
20. 7. 2018
24. 8. 2018

Akce
Soutěž o nejlepší guláš dědiny
Rozsvícení vánočního stromu

Datum konání
8. 9. 2018
30. 11. 2018

Přesný čas konání jednotlivých akcí bude upřesněn
ve Videčském zpravodaji, na webu obce a facebookovém
profilu obce.

Duben ve Videčské škole
Ve videčské škole se v dubnu za kamny rozhodně
nesedělo (viz pranostika „Březen – za kamna vlezem, duben –
ještě tam budem.“). Nečekaně teplé počasí nás navnadilo na léto
a dodalo energii k různým činnostem:
5. dubna reprezentovala videčskou školu ve Zlíně
Kateřina Fryšarová (9. roč.) v krajském kole Olympiády
v českém jazyce. Kačce se vedlo skvěle, obsadila krásnou
5. příčku a je stále ve hře o postup do celostátního kola. Kačko,
gratulujeme, že jsi to dotáhla tak daleko a paní učitelka Alena
Cábová děkuje, že se s láskou věnuješ českému jazyku! Tentýž
den absolvovali žáci 8. ročníku besedu na Úřadu práce v Rožnově
p. R. Vyrazili v doprovodu své třídní učitelky Vladimíry Mertové.
Na úřadě práce se jim věnovala paní Bc. Markéta Tkadlecová
ze vsetínského ÚP a seznámila je s možnostmi dalšího vzdělávání
a následným uplatněním na trhu práce.
Umělecký soubor Valašenka pod vedením paní učitelky
Pavly Smílkové doprovázel svým vystoupením „Vítání občánků“
dne 6. dubna.
9. dubna vyjeli na SŠIEŘ do Rožnova pod Radhoštěm
naši osmáci s paní učitelkou Vladimírou Mertovou. V rámci
projektu, který by měl žáky motivovat k možnému studiu
některého z oborů na této škole, se chlapci zapojili do workshopů
se zaměřením na elektro a děvčata se snažila předvést
v kreativitě.
10. dubna se žáci 6. třídy zúčastnili v doprovodu
své třídní učitelky Evy Mandulové a paní učitelky Dagmar
Plesníkové poznávací exkurze do Olomouce. Nejdříve
navštívili „Pevnost poznání“, v níž si prohlédli expozice
Dějiny, Přírodu, Logiku a Fyziku, poté si prohlédli historické
centrum Olomouce. Pozdní odpoledne věnovali odpočinku
v Aquaparku Olomouc. Exkurze se vydařila a šesťáci už se
těší na další.
Významným dnem se v tomto měsíci stal
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 11. duben, kdy se
ve videčské škole konal zápis do první třídy.
Na 12. duben připadlo hned několik akcí. Žáci
I. stupně se vypravili s paní učitelkou Pavlou Smílkovou
obhajovat barvy naší školy ve vědomostní soutěži „Moudrá
sovička“. A že máme ve Vidči chytré děti, dokazuje to, že
tým ve složení Jakub Goláň (2. roč.), Eva Mertová (3. roč.),
Jaroslav Mandula (4. roč.) a Klára Sušňová (5. roč.) vybojovali
krásné 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy! Ten samý den vyjeli za kulturou do nedalekého Valašského
Meziříčí žáci 8. třídy s paní učitelkou Alenou Cábovou, aby si
připomněli dílo slavného renesančního anglického dramatika
Williama Shakespeara zhlédnutím komedie „Zkrocení zlé ženy“.
Za žáky 2. a 6. třídy přijel „Hasík“ - hasiči z Valašského Meziříčí,
aby dětem objasnili, jak se chovat při požáru, jak mu předcházet,
jak správně telefonovat na linky tísňového volání apod. Svojí
druhou částí pokračovala tato beseda 20. dubna. Na 12. dubna
ještě domluvila paní učitelka Šárka Pavlíčková lektorovanou
přednášku na téma „Závislost“ pro žáky 4., 5., 6. a 7. ročníku.
Nejednalo se ale o problém drogové závislosti, nýbrž o nebezpečí
spojené s častým hraním počítačových her a nebezpečí plynoucí
z využívání sociálních sítí.
13. dubna se pochlubily svým uměním videčské děti,
které navštěvují valašskomeziříčskou ZUŠ. V místním kulturním
domě předvedly pro žáky 1., 2. a 3. třídy hudební dramatizaci

pohádky „O Budulínkovi“.
Po opravdu velmi dobrých výsledcích v matematické
soutěži českých a slovenských škol „Speedmat“ v prvním pololetí
školního roku 2017/2018 pokračovali žáci 6. a 7. třídy se svou
učitelkou matematiky Evou Mandulovou v dalších soutěžích –
v Olympiádě z matematiky a Pythagoriádě. V obou případech
proběhla školní kola soutěží. V Olympiádě z matematiky
postoupila do okresního kola Kristýna Mandulová (7. roč.),
okresního kola se zúčastnila ve Vsetíně 17. dubna a s přehledem
zvítězila. V případě Pythagoriády ze školního kola postupují
do kola okresního, které se uskuteční koncem května, Kristýna
Mandulová, Filip Dobeš, Hynek Kraus, Magdaléna
Mandulová (všichni 7. roč.) a Nela Gerlová (6. roč.). Paní
učitelka Eva Mandulová všem dětem děkuje za reprezentaci školy
a za to, že to v matematice umějí...
Od 19. dubna začali žáci 1. a 2. třídy pravidelně
dojíždět na plavecký výcvik na rožnovský bazén.
19. dubna proběhl v Mateřské školce ve Vidči za účasti
našich sedmáků Den Země. Na 25 stanovištích plnily malé děti
různé úkoly, se kterými jim sedmáci pomáhali. Naši žáci se
chovali k dětem velmi pěkně, zhostili se svého úkolu se ctí, za což
si zaslouží pochvalu.

23. dubna absolvovali čtvrťáci a páťáci v doprovodu
paní učitelky Pavly Smílkové a paní učitelky Jany Vlčkové
lektorský
vědomostní
program
„Valašský
Boyard“
ve valašskomeziříčském zámku Kinských. V této vědomostní
soutěži získala 5. třída 1. místo v kategorii „Nejlepší třída
Valašska“. Gratulujeme!
24. dubna domluvila paní učitelka Alena Cábová
besedu ve videčské knihovně pro žáky 6. a 8. třídy. Šesťákům paní
knihovnice Vinklerová doporučila několik knižních titulů
v programu s názvem „Když nám čtení nechutná“, osmáci se
naučili různými metodami zvládnout odborný text.
27. dubna vyjeli postupně žáci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku
díky paní učitelce Šárce Pavlíčkové na anglické divadlo
do Janíkovy stodoly do Rožnova p. R. První představení s názvem
„A Silly Bear“, ve kterém byla čeština kombinovaná s anglickým
jazykem, zhlédli žáci 5. a 6. třídy. Představení „Jack and Joe“,
v němž zněla daleko více angličtina, bylo určeno pro sedmáky,
osmáky a deváťáky.
A. Cábová
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Naše krásná planeta Země měla svátek a my jsme na ni nezapomněli
Dne 19. 4. jsme v mateřské škole oslavili Den Země.
Ve spolupráci s naší Videčskou knihovnou a vstřícnou knihovnicí
paní Zajícovou jsme naplánovali oslavu na eko zahradě. Program
pro děti spočíval v plnění úkolů týkajících se přírody
na stanovištích. Plynulost akce nám pomohli zabezpečit sedmáci
a deváťáci se ZŠ Vidče. Každý obstaral jedno stanoviště
a věnovali se dětem. Děti si běhaly po stanovištích a plnily úkoly
a za splnění dostávaly razítka, a nakonec byly ohodnoceny
medailí. Mezi některé úkoly, které děti plnily, patřily například
puzzle na téma vývoj hmyzu, magnetické pexeso lesní zvěře,
třídění odpadu, poznávání květin, poznávání přírodnin, pozorování
a poznávání hmyzu, pokusy testování sladkosti nezdravých
napojů, učení o včelách s panem včelařem.
Mezi našimi hosty jsme přivítali včelaře pana Zdeňka
Mandulu s jeho příjemnou manželkou Evou, kteří ochotně
vyprávěli dětem o včeličkách a jejich prospěchu a dávali dětem
lízat med. Dále jsme si pozvali pana lesáka z Českých státní ch
lesů. Na tomto stanovišti děti mohly shlédnout ukázky kožešin,
a učit se co se v lese může a nemůže. Paní knihovnice Zajícová
nám ochotně propůjčila svůj prostor k vnitřním stanovištím. Dále
jsme si pozvali paní Hanku Halaštovou z bezobalového obchůdku
ZDRAVÉ JÁ. S tímto obchůdkem jsme vloni v rámci cílů naší
Ekoškoly navázali spolupráci a vyrobili pro něj látkové pytlíky
na zboží, které jsme pomalovali a potiskali. Výtěžek z těchto
pytlíků jsme si vybrali v podobě dobrůtek, které nám paní Hanka
připravila jako dárečky ke Dni Země za to, že se hezky o Zemi
staráme. V pytlíčcích měly děti sušené ovoce a jiné zdravé

dobroty. Na tomto stanovišti se děti učily poznávat i vážit
suroviny a potraviny na staré váze. Paní učitelka Jůlinka ze SVČ
nám udělala stanoviště s přednáškou o broucích. Zástupkyně
ze stavebnice PONY, Iva Halamíčková, připravila dětem zábavu
v podobě malování na obličej. Na neposledním místě je nutno
zmínit, že jsme navázali spolupráci se Střední zemědělskotechnickou školou, a studenti nám přišli udělat rozbor vody. Naše
letošní cíle ekoškoly se totiž váží k vodě. Studenti nám udělali
rozbor vody Videčské z několika pramenů soukromých studánek,
a také porovnávali vodu ze studánky z Radhoště. Tímto
příspěvkem našim hostům velmi děkujeme za jejich ochotu
a laskavost.
Odpolední program byl pro širokou veřejnost. Děti
z Ekotýmu předvedly krátké školení o tom, co vlastně dělají a jak
pomáhají naší Zemi. Hlavním bodem odpoledne byl křest
a autogramiáda knihy O vodě, na jejímž vytvoření se podílela
nejen autorka Víla Pohádka, ale i celý ekotým, opět za účelem
plnění cílů ekoškoly. Tato kniha s ilustracemi našich členů
ekotýmu spolu s kalendáři byla k prodeji za cílem získání financí
na čističku na vodu. Na organizaci akce se podílely maminky
a děti z Ekotýmu. K dispozici bylo občerstvení a vdolky, také
přednáška o zdravých džusech a čističích ovzduší.
Akce se nám velmi vydařila a sluníčko spolupracovalo,
jakoby vědělo, že děláme dobrou věc pro matičku Zemi.
S průběhem a organizací jsme byli velmi spokojeni.
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Zapsala Pavlína Parks

Výlet do knihovny
Na výlet do naší knihovny se vydala třída dětí
ze zuberské mateřské školky. V pátek 11. května si sbalily batůžky
se svačinkou, společně s paními učitelkami nasedly do autobusu
a přijely do Vidče. Po krátkém přivítání před knihovnou jsme
s dětmi nastoupili do pohádkového vláčku, který nás pak společně
provezl celou knihovnou. První zastávkou vláčku byly naše
vstupní skleněné dveře vyzdobené pohádkovými postavičkami,
které mohly děti obdivovat nejen očima, ale i hmatem. Další
zastávkou bylo dětské oddělení, kde se děti radostně vrhly
do prohlížení knížek, časopisů a pohádkových kufříků. Po malé
přestávce se vláček opět rozjel, aby projel oddělením pro dospělé,
prokličkoval mezi regály, aby nakonec zastavil až v posluchárně.

Tady na děti čekaly pohádky, hádanky, básničky a písničky podle
toho, jaký obrázek padl na obrázkové kostce. To se dětem moc
líbilo, ale docela je to i vysílilo. Po malé svačince se děti vydaly
na další návštěvu. Nešly moc daleko. Přijaly totiž pozvání
videčských dětí, které jim chtěly ukázat svou školku. Děti tak
mohly obdivovat nejen jejich obrázky, které zdobí naši knihovnu,
ale také ostatní prostory školky. A jako třešinka na dortu na děti
čekala zahrada. Sluníčko svítilo, nepršelo, a tak se tady děti mohly
společně vyřádit. Co říci na závěr. Snad jen to, že zuberským
dětem i paním učitelkám se ve Vidči moc líbilo a že nás snad brzo
znovu navštíví.
Božena Zajícová

Z činnosti oddílu volejbalu
V neděli 22. 4. jsme se zúčastnili ve Vlčnově turnaje
starších žaček. Naše družstvo bylo složeno ze starších žaček
a mladšího žactva. Pro některé to byly první zápasy ve starší
kategorii. Na tomto turnaji bylo povoleno hrát i chlapcům. Turnaje
se zúčastnilo 8 družstev – Vlčnov, Uherské Hradiště, Napajedla,

Traplice, Veselí na Moravě, 2 družstva Nivnice a Střítež. Družstva
hrála ve dvou skupinách na 2 hrané sety. Naše družstvo ve skupině
o jeden bod přišlo o druhé místo. Hrálo proto o 5. - 8. místo, v této
skupině jsme vše vyhráli a tím jsme celkově obsadili 5. místo.
Děti bojovaly s velkým nasazením a z pátého místa, měly
oprávněně velkou radost.
Na fotce z leva
horní řada: Urbanová Anička, Kozlová
Veronika, Trčková Natálka, Žlebčíková
Maruška, Říhová Míša
prostřední řada: Hajdová Adélka,
Žlebčíková Klárka, Bena Ondra, Daněk
Jirka
sedící: Říhová Kája, Randusová Anetka
Mladší žactvo zakončilo svou soutěž
Krajským
pohárem,
pořádaným
ve Vsetíně v neděli 29. 4. 2018. Celkově
družstvo našich mladších žaček a žáků
získalo 23 bodů a umístilo se na 14. místě
krajského přeboru. Vzhledem k tomu, že
naše družstvo bylo složeno z dětí
od 4. po 7. třídu byl pro nás úspěch každý
vyhraný set nebo zápas. Hráli jsme totiž
s družstvy, jejichž děti byly o dva až tři
roky starší než naši hráči.
A co nás čeká? V červnu 23. - 24. se
chceme zúčastnit celorepublikového
finále barevného volejbalu v Ostravě.
Podzimní
sezónu
zahájíme
soustředěním
ve Valašské
Bystřici
od 22. - 28. 8. 2018.
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