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Èervenec 2006

Usnesení è. 29/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Vidèe konaného dne 22.6.2006
328/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe

øádného jednání a urèilo

schválilo

program 29.

návrhovou komisi ve sloení p. Josef

oukal, Ing. Vladimír Nerád

1490/3 a

povìøuje starostku obce zveøejnit zámìr na úøední desce

Obecního úøadu Vidèe

a ovìøovatele zápisu p. Miroslava

Chumchala, p. Dagmar Karasovou

340/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe podle §39

písm. b)
329/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere

na

plnìní

vìdomí

usnesení è. 28/2006 z jednání zastupitelstva obce dne 20. 4. 2006

odst. 1 a v souladu s §85

zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní schvaluje

zveøejnìní zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 1083/14
a

v majetku obce

povìøuje starostku obce zveøejnit zámìr na úøední desce Obecního

úøadu Vidèe
330/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí ústní

zprávu
odst. 1 a v souladu s §85

øeditelky Základní koly Vidèe Mgr. Dagmar Satkové o èinnosti

341/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe podle §39

koly ve kolním roce 2005/2006. V písemné podobì bude zpráva

písm. b)

zveøejnìna v souladu se zákonem è. 561/2004 (kolský zákon)

zveøejnìní zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 1083/14 v majetku obce a

zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní schvaluje

povìøuje starostku obce zveøejnit zámìr na úøední desce Obecního úøadu
331/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí ústní

zprávu

Vidèe

øeditelky Mateøské koly Vidèe paní Aleny Petruelové o èinnosti
mateøské koly ve kolním roce 2005/2006.

342/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe podle §39

písm. b)

odst. 1 a v souladu s §85

zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní schvaluje

informaci

zveøejnìní zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 1083/11 v majetku obce

o èinnosti rady obce mezi 28.  29. zasedáním pøednesenou ústnì

povìøuje starostku obce zveøejnit zámìr na úøední desce Obecního úøadu

èleny rady obce

Vidèe

332/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí

333/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe v souladu s §84 odst. 2

písm.

343/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe v souladu

s §85

písm. c) zákona

c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schvaluje

è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schvaluje Smlouvu

plnìní rozpoètu za 1. -5. mìsíc 2006 dle výkazu pro hodnocení

o poskytnutí finanèního pøíspìvku

plnìní rozpoètu ÚSC a DSO sestavený k 31. 5. 2006

obslunosti dle zákona è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì, ve znìní

za úèelem zajitìní dopravní

pozdìjích pøedpisù, na území Zlínského kraje veøejnou linkovou
334/2006 Zastupitelstvo obce v souladu

odst. 2 písm. c)

s §84

dopravou a povìøuje starostku obce smlouvu podepsat

zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní,schvaluje návrh
zmìny è. 2 rozpoètu obce na rok 2006

344/2006

Zastupitelstvo

obce

Vidèe

v

souladu

s

§

67

zákona

è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní stanovilo pro volební období
odst. 2 písm. t)

2006 -2010 poèet èlenù zastupitelstva obce na 15 a povìøuje starostku

zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní,schvaluje návrh

obce zveøejnit tento stanovený poèet èlenù zastupitelstva na úøední desce

Smlouvy o vytvoøení dobrovolného svazku obcí Vidèe a Støíte nad

Obecního úøadu Vidèe .

335/2006 Zastupitelstvo obce v souladu

s §84

Beèvou a povìøuje starostku obce smlouvu podepsat
345/2006 Zastupitelstvo obce

v

souladu

s

§85

písm. a) zákona

odst. 2 písm. t)

è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schvaluje návrh darovací

zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schvaluje návrh

smlouvy, na základì které paní Marie Krupová, bytem Zubøí 815 daruje a

stanov dobrovolného svazku obcí Vidèe a Støíte nad Beèvou.

obec Vidèe pøijímá do svého majetku parcelu p. è. 1099/10 o výmìøe 45

Souèasnì urèilo výi jednorázového èlenského pøíspìvku ve výi

m2.

336/2006

Zastupitelstvo obce v souladu

s §84

500,- Kè
346/2006
337/2006 Zastupitelstvo obce v souladu

s §85

písm. a) zákona

Zastupitelstvo

obce

Vidèe

bere

na

vìdomí

informaci

o zpracovaném dokumentu  Plán rozvoje Mikroregionu Ronovsko

è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schvaluje návrh smìnné
odst. 2 písm. a) zákona

smlouvy kterou uzavírá Obec Vidèe a pan Jiøí Fabián, Vidèe 417

347/2006 Zastupitelstvo obce v souladu

o smìnì pozemkù dle dùvodové zprávy a povìøuje starostku obce

è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schvaluje plán rozvoje obce

smlouvu podepsat

pro období 2006-2014

339/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe podle §39

s §84

odst. 1 a v souladu

s §85 písm. b) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní
schvaluje zveøejnìní zámìru prodeje èásti obecního pozemku p. è.

Mgr. tìpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubi
místostarosta

Jako kadoroènì, tak i letos znamenal poslední èerven také poslední den na Základní kole pro áky deváté tøídy. Rozlouèení probìhlo
tradiènì v obøadní síni obecního úøadu, kde se s dìtmi rozlouèil nejprve pan místostarosta a poté paní øeditelka. Zástupci deváákù si pøipravili
krátké hudební vystoupení a pak árka Veèeøová a Monika oukalová v proslovu, který byl spoleènou prací vech ve tøídì, shrnuly uplynulých
devìt let na základce a podìkovaly vem, kdo se jakkoli podílel na jejich kolním ivotì. Dìti rozdaly kytièky svým uèitelùm, paní uèitelka
Eva Mandulová jim rozdala poslední vysvìdèení a symbolický dárek - keramický zvoneèek. Pøestoe si na závìr zazpívali písnièku Není nutno,
není nutno ... nemìli nìkteøí z pøítomných daleko k slzám.
Také my pøejeme vem dìtem, a se jim vydaøí start do ivota, vìøíme, e si vybrali tu správnou kolu a e budou spokojeni.
Za kulturní komisi RO P. Mlnaøíková
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2.

Zápis

z provedené kontroly konané dne 31.5.2006
Pøi kontrole nebyly zjitìny závady, výe výdajù na

Pøítomni: Václav Vièan, Ing. Karel Malík, L. Ondøejová

cestovné je dle názoru kontrolního výboru v souladu s potøebami
bìného

Program dle povìøení ZO  viz zápis è. 28 ze dne 20.4.2006:

provozu obecního úøadu.

1. Kontrola výdajù za cestovné za r. 2005
2. Pøezkoumání vyuití nebytových prostor v budovách OÚ

2.

Ke

kontrole

vyuití

nebytových

prostor

v budovách

OÚ si kontrolní výbor nechal pøedloit vechny nájemní smlouvy, které
1. Úèetní OÚ pøedloila komisi kompletní výpis poloky

jsou v souèasné dobì uzavøeny.

5173 cestovné (pøíloha

Celkem je

zápisu). Bylo zkontrolováno 31

uzavøeno 22 nájemních smluv, z toho:
1. nebytové prostory

- 11 smluv

Pøíkazy k jízdám soukromými vozidly jsou øádnì vedeny

2. byty

-

4 smlouvy

a doloeny kopiemi technických prùkazù pouitých

3. pozemky

-

4

vozidel. Pøi vyuívání veøejných dopravních prostøedkù

4. zpevnìná plocha

-

1

jsou doloeny jízdenky.

5. pronájem majetku

-

2

dokladù

vztahujících

se

k

výplatám

cestovného.



Celkem bylo vyèerpáno na poloce 5173  cestovné
Nájemné je placeno prùbìnì, vìtinou ètvrtletnì. Za rok 2005

18.465,- Kè
Z toho:

na kapitole správa

-

na kap. soc.péèe

-

4.634,- Kè
8.255,- Kè (rozvoz

mají vichni nájemníci zaplaceno, kromì firmy TCT, která dluí obci na
nájmu za

minulý rok

46.793,- Kè,

aèkoliv pronajímané prostory

nevyuívá. Upomínka byla zaslána správci konkurzní podstaty zruené

obìdù)

firmy TCT.

na kap. Lesní hosp.

-

4.243,- Kè

na kap. Veøej. osvìtl.

-

1.179,- Kè

Výe nájemného nebyla v minulém roce valorizována, ale dle

kronika

-

154,- Kè

názoru KV to není nezbytnì nutné vzhledem k zájmu o udrení drobného

Od data nákupu sluebního auta dne 9.5.2005 se jízdy

podnikání v centru obce. V dobì výstavby velkých supermarketù v

soukromými vozidly proplácely u jen výjimeènì (rozvoz

nejbliím okolí a levného trhového prodeje u není podnikání na vesnici

obìdù, lesní správce, VO).

pøíli atraktivní. O tom svìdèí i dosud neobsazený volný prostor v budovì

Za období leden a duben

2006 èiní výdaje na cestovné pouze 633,- Kè.

tìlocvièny po zrueném papírnictví, o který dosud nikdo neprojevil zájem.

Za pohonné hmoty do sluebního auta bylo èerpáno v r.

Výe nájemného dle názoru KV odpovídá místním podmínkám.

2005

13.000 Kè, o provozu a spotøebì PH jsou vedeny

mìsíèní výkazy. Splátka leasingu za rok 2005 èinila

Kontrolní výbor ZO Vidèe: V. Vièan, v.r., Ing. K. Malík, v. r.
úèetní obce : L. Ondøejová, v. r.

126.144,- Kè.

Od 1.9.2006 se chystají podtstané zmìny v oblasti vydávání cestovních dokladù.

O co se jedná ? Nové je pouití biometriky. Biometrické prvky v cestovních pasech maji umonit pøesné oveøení totonosti dritele pasu
pomocí ètecího zaøízení a zabránit pokusùm o zfalování. Digitální fotografie budou v pasech od 1.9. 2006, digitální otisky prstù budou zavedeny od
1.5.2008. Digitální fotografie a otisky prstù se budou poøizovat pøímo na úøadech, kde bude ádost o cestovní pas podána.
adatel o cestovní pas s biometrickými prvky (ePas) bude ádost podávat u Mìstského úøadu v Ronovì p/R. Pøi podání ádosti úøedník
poøídí fotografii adatele, vytiskne ádost vèetnì fotografie ze systému a adatel se podepíe na ádosti. Systém automaticky sejme podpis pro
výrobu u pasu.
Pøi pøevzetí ePasu si pak obèan zkontroluje funkènost èipu a v nìm uloená data. Tyto cestovní pasy budou vydávány ve lhùtì 30 dnù.
Jestlie obèan poádá o vydání cestovního pasu v kratí lhùtì, bude mu vydán cestovní pas bez strojovì èitelných údajù a bez nosièe dat s
biometrickými údaji ve lhùtì do 15 dnù. Dìtem do 5 let se budou vydávat pouze cestovní pasy bez nosièe dat a bez strojovì èitelných údajù. Platnost
ePasu bude 5 let u dìtí od 5 do 15 let, u obèanù starích 15let bude platnost 10 let. U cestovních pasù bez strojovì èitelných údajù a bez nosièe dat s
biometrickými údaji je platnost stanovena u dìtí do 5 let na 1 rok, u ostatních (tzv. rychlovek) 6 mìsícù. Zárovìò se zmìní poplatky. Za vydání ePasu
zaplatí dospìlý 600 Kè, dìti od 5 do 15 let 100 Kè. Za vydání cestovního pasu bez strojovì èitelných údajù zaplatíme 1500 Kè, dìti do 5 let 50 Kè a od
5 do 15 let 1000 Kè.
Chtìli bychom Vás upozornit, e doèasný zpùsob podávání ádosti o vydání cestovního pasu bude moný pouze do 21. srpna 2006, v
týdnu od 21.8. do 1.9.2006 bude pøíjem ádostí o vydání cestovního pasu se strojovì èitelnou zónou zastaven a budou se vydávat pouze cestovní pasy
ve zkrácené lhùtì. Pasy vydané v minulosti zùstanou v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Obecní úøad ve Vidèi bude tyto ádosti pøijímat pouze do 9. srpna 2006. Od 10.8.2006 je nutné se obrátit na povìøený obecní úøad Mìstský úøad v Ronovì p/R.
Dále upozoròuji, e k vydání prvního pasu u dìtí do 15 let je nutné Osvìdèení o státním obèanství, které mùete vyøídit prostøednictvím
OÚ ve Vidèi nebo

pak osobnì v úøední dny (pondìlí a støedu) na Krajském úøadì , odboru legislativním a právním ve Zlínì.

Po pøedloení

pøedepsaných dokladù je moné toto osvìdèení vyøídit na poèkání.
Eva Kramoliová

Èerven v mateøské kole
Èerven je pro vechny dìti zvlátní a netrpìlivì oèekávaný.

Dopoledne zamíøili na Obecní úøad. Pan místostarosta vechny pøivítal

Pro nìkteré z nich znamená rozlouèení s bezstarostným ivotem

a spoleènì s paní øeditelkou pronesl pár vìt s krásným pøáním do dalího

pøedkoláka, konec prvních dìtských her a radovánek.

ivota. Odpoledne probìhlo slavnostní rozlouèení s mateøskou kolkou,

Letos probìhl zaèátek mìsíce ve znamení mezinárodního dne

kde vech patnáct pøedkolákù sloilo svou první maturitu a bylo

dìtí. Celý týden by se dal nazvat Týdnem dìtského úsmìvu. Pro dìti

pasováno na koláky. Snaili jsme se, aby louèení bylo veselé a snad

bylo pøipraveno plno závodù a her, dvì loutková pøedstavení, z nich

tento okamik alespoò na èas zùstane v jejich vzpomínkách.

pohádka O jabloòové pannì na dìti mile zapùsobila.

Touto

cestou

bychom

chtìli

také

podìkovat

Honební

Výletní den nás zavedl do zoologické zahrada v Olomouci.

spoleènosti Vidèe, která naí kolièce poskytla sponzorský dar ve výi

Dìti se tìily nejen na exotická zvíøata, ale i na rùzné atrakce, houpaèky

2 400,- korun. Peníze pouijeme na zakoupení hraèek a pomùcek pro

a skluzavky. Potìila nás hojná úèast a zájem rodièù.

dìti. Jetì jednou dìkujeme.

Velkou radost mìly dìti i z indiánského týdne, který byl plný
netradièních soutìí s hledáním pokladu a opékáním.
Poslední den v mìsíci ji tradiènì patøí naim pøedkolákùm.

Pøíjemné proití prázdnin vem dìtem a rodièùm, krásnou
dovolenou pøeje
kolektiv M Vidèe.
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3.

Expedice umava 2006
Ve ètvrtek 15. 6 2006 v 5:30hodin jsme se seli pøed

pøipravili stezku odvahu. Skupiny, které soutìily se jmenovaly: Bestíci,

videèskou kolou, kde na nás èekal zájezdový autobus. Okolo 5:45

kteøí skonèili první, Blázni- druzí a Komáøi, kteøí obsadili 3. místo. Nae

hodin autobus vyrazil vstøíc NP umava. Nae první vìtí zastávka

úkoly nebyly lehké. 1. úkol spoèíval ve spoèítání trojúhelíkù, 2. úkol znìl

byla v Brnì, kde se nám podaøilo stìí nastrkat polní kuchyò se

takto: za pomocí skupiny sestavit pøíeru, která bude mít 2 nohy a 5

zásobou jídla na celé 4 dny. Cesta byla zdlouhavá, ale nepøilo nám to

rukou. Tøetím úkolem bylo dojít na høbitov, kde byla na jednom z jeho

tak, protoe se hrály hry. Okolo 14 hodiny jsme dorazili na zámek

rohù schovaná dvoukoruna, dalí úkol byl opsat SPZ naeho autobusu a

Hluboká,

pøíjemnou

poslední úkol byl dobìhnout na hrad Rábí a opsat co nejpøesnìji plakát,

prùvodkyni, která nám øekla o historii Hluboké. Po prohlídce

který visel na informaèní tabuli. Je samozøejmé, e se za této hry nesmìlo

následovala cesta na turistickou ubytovnu pod hradem Rábí.

pouívat svìtlo a také se tato stezka neobela bez straidel. Vichni

Vybalování vìcí nám netrvalo dlouho, a tak jsme si stihli zahrát hry na

úèastníci dorazili do cíle v poøádku a unavení padlí do postelí.

kde

byla

domluvena prohlídka

hradu

s

fotbalovém høiti, kde nás otravovalo plno komárù. Jeliko byli

Poslední den byla opìt pøichystána snídanì se svaèinami na

vichni unavení z cesty, lo se brzy spát a ráno se stávalo v 7 hodin.

cestu domù, ale také dalí úkol: dobytí hradu Rábí a vypíchnutí ikova

Tento den nás èekala návtìva pramene Vltavy, kde jsme

oka. Dìtské osazenstvo samozøejmì hrad ubránilo a ika v této bitvì

dorazili na vypùjèených kolech, a také krásná vycházka kolem øeky

pøiel o oko. Poté u jen cesta domù, kterou jsme si krátili zpìvem pøi

Vydry. Obìd se podával na Turnerovì chatì, kde bylo pøíjemnì a

kytaøe. Zpìt ke kole jsme se vrátili na pohodu a svìí.

hezky. Naím cílem se stala opìt ubytovna, která byla po dobu 4 dnù

Závìrem bychom chtìli upozornit, e tuto trasu, která mìla

naím domovem. Veèerní nudu jsme zahánìli hraním her a opékaním

bezmála 40 km, ula i Vendulka, která má pouhé 3 roky. Také stojí za

pekáèkù za poslechu kytary.

zmínku, e tato dlouhá cesta se stala rekordem videèského autobusu (ujeli

Dalí den byla pøipravena snídanì a svaèiny na celý den,

1100 km). Také bychom chtìli podìkovat Petrovi Jurèovi, který nám

protoe nás èekala nelehká trasa ke dvìma jezerùm ledovcového

zapùjèil autobus, kterým nás stále vozil pan Alois Bortl. Asi nejvìtí dík

pùvodu- Èerného a Èertova. Samozøejmì by to nebyli Pouci (jméno

patøí Tondovi a jeho manelce, kteøí se i za dnení uspìchané doby vìnují

naeho krouku), aby nìkteøí neseli ze znaèky. Nakonec vechno

dìtem ve svém volném èase a jejich výlety se pro nás ostatní stávají

dobøe dopadlo a vichni jsme se seli u Èertova jezera. Po

nezapomenutelnými.Dìkujem!

absolvování této trasy byl pøichystán odjezd na hrad Velhartice, kde
Lenka Machulová, Kateøina Jurèová

byl objasnìn pùvod hry achy a návrat na ubytovnu. Veèer nás opìt
èekal táborák a ná vedoucí Tonda spolu s dospìlými pro nás

Informace komise pro kolství, mláde,volný èas a sport a SPV
Odbor SPV upozoròuje vechny zájemce o pravidelné cvièení

eny povaovat své tìlo za krásné.

a tréninky jednotlivých oddílù, e rozvrh hodin pro cvièební rok

Zároveò sdìluji, e tréninky florbalistù zaènou u 5. záøí,

2006/2007 bude zveøejnìn na konci prázdnin. Sledujte informace,

cvièení mladích a starích aèek 11. záøí a tréninky volejbalu ml. a st.

nebo dolo proti letoku ke zmìnám, vzhledem ke zvýení poètu oddílù

aèek 13. záøí. Ostatní termíny, vèetnì rozvrhu hodin, budou sdìleny

- napø. cvièení mladích a starích aèek bude v úterý, florbal ml. a st.

veøejnosti obvyklým zpùsobem.

áci - úterý, ètvrtek, volejbal ml. a st. aèky - støeda, pátek. V hale na
Sahaøe bude pokraèovat cvièení Tai-chi pro zaèáteèníky a pokroèilé ve

Komise a SPV dále uvádí termíny tradièních akcí na
podzim: Poznávací zájezd do východních Èech - 22. - 24.9. 2006

støedu a novì pøibudou orientální tance v úterý.

Drakiáda na Pøizbì - 30. záøí 2006

Nìkolik informací k poslednì zmiòovaným cvièením: Tai-chi

Pochod brouèkù k výroèí republiky - 24. øíjna 2006

je stará sestava 108 mírných otáèivých a protahovacích pohybù, uívaná

Tatralandia s turistickým programem - 28. øíjna 2006 (pro

po staletí v Èínì, která procvièuje celé tìlo a zklidòuje mysl. Má

turisty a cvièitele)
Vìøím, e se videèská veøejnost opìt zúèastní vech akcí v

výborný vliv na páteø, svaly, klouby a vnitøní orgány. Vytváøí pocit

hojném poètu, èím organizátorùm zpùsobí velkou radost a sobì jistì

pohody a odpoèinku, zlepuje zdraví, je vhodné pro kadý vìk.
Orientální tanec je urèen pro vechny typy en a dívek, není
omezen postavou ani talentem. Výbornì formuje enské tìlo, uvolòuje

potìení. Jetì jednou pøeju vem ètenáøùm Zpravodaje i ostatním
spoluobèanùm krásné léto.
Marcela vajdová

napìtí, odstraòuje psychické potíe, bolesti krèní a bederní páteøe,
napravuje patné drení tìla, zpevòuje celé tìlo, posiluje osobnost a uèí

JUBILEA
Bìhem prázdninových mìsícù èervence a srpna oslaví svá ivotní jubilea tito nai spoluobèané:

60 let

Marie

60 let

Ing. Oldøich

vajdová

60 let

Marie

Tøetíková

65 let

Jiøí

Holubová

70 let

Marie

Smutková

70 let

Jan

75 let

Ludmila

75 let

Zdeòka

60 let

Jana

60 let

Margita

Neradová

60 let

Anna

60 let

Anna

65 let

Ludmila

65 let

Ludmila

75 let

Anna

75 let

Drahomíra

80 let

Oldøich

Koleèková

Mièková
Jurèová

Dobeová
Karas

vecová

Veèeøa
Fabiánová

Maceèek
Jurèová
Køenková

Vièan

Vem oslavencùm pøejeme z celého srdce spokojenost, pohodu, pevné zdraví
a mnoho dalích let prozáøených sluncem.
OÚ Vidèe

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Obecní úøad

a

zastupitelstvo obce Vidèe. Øídí redakèní rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x mìsíènì. Uzávìrka 5. kadého mìsíce. Písemné pøíspìvky odevzdávejte do schránky

na Obecním úøadu Vidèe nebo je zasílejte na adresu Obecního úøadu. Názory redakèní rady nemusí být totoné s názory autorù jednotlivých pøíspìvkù.

Fotbalový ročník 05 / 06 skončil, nová sezona 06 / 07 je už ale za dveřmi
Vážení čtenáři Videčského zpravodaje, jelikož v srpnu má zpravodaj přestávku a další číslo – tak jako každým rokem
– vyjde až v září, budou následující informace věnovány nikoliv komentářům k zápasům, jak jste byli zvyklí, ale nabízím Vám
fakta, výsledky a změny, které se budou týkat i videčských tří fotbalových družstev. Vlevo nabízím výsledky jarních utkání
sezony 2005 / 2006.
DATUM
1. - 2.4.
13.4. (Čt)
15.-16.4.
22.-23.4.
29.-30.4.
3.5. (St)
6.-7.5.
10.5. (St)

MUŽI

V - Hrachovec
Bylnice - V
Hutisko - V *
Újezd - V
V - Vigantice
Lhota u Vs. - V

DOROST

1:0
0:0
2:3
1:1
2:1
4:0

Vigantice - V
V - Dol.Bečva
Val.Bystřice - V
V - Juřinka
Lhotka n.B. - V

ŽÁCI mladší
3:0
1:1
0:2
0:0
0:4

Val.Bystřice - V
V - Valašský "B"
Hošťálková - V

2:1
9:0
0:1

V uplynulé sezoně byli nejlepšími
střelci tito hráči:
Střelci mužů – konečné umístění za
sezonu 05 / 06

1. Michal Kramoliš
- 14
2.Radek Mičkal - 6
3.Dalibor Nerad
-5
4.Martin Dobeš
-3
V - Růžďka
2:2
V - Hovězí
6 : 2 5.Lumír Ondřej
-2
6.-9.Pavel Drda +
Milan Drda
+
V13.-14.5.
Juřinka - V
2:2
3:1
V - Poličná
0:3
Petr Pavelka
+
Prostř.Bečva
-1
vlno
20.-21.5.
V - Val.Bystřice
0:3
Branky - V
0 : 9 David Vičan – každý
27.-28.5.
Slušovice - V
3:1
V - Poličná
1:1
V - Lhota u Vs.
6 : 0 -----Pokud se týká mužů, skončili na
V - Brumov
3.-4.6.
2:1
Hor.Bečva - V
1:0
Dol.Bečva - V
6 : 1 8.místě se 33 body a navíc 1.A třída,
"B"
sk.A doznala změn a to mimo jiné
10.-11.6.
Val.Příkazy - V
3.0
V - Choryně
5:0
V - Police
4:2
v souvislosti se „zamícháním“ vyšších
Hutisko-V
17.-18.6.
V - Vlachovice
1:2
Hrachovec - V
3:2
3 : 0 soutěží, Divize a Krajského přeboru,
(hř.D.Bečva)
kdy kvůli požadavkům týmů bylo
24.-25.6.
V - Poličná
4:0
přihlédnuto jednotlivými Krajskými
Fotbalová skříňka
www.vidce.org – fotbal ;
fotbalovými svazy k tomu, že se
* H u t is ko hr á lo na ja ře 2 006
v centru obce,
Naše Valašsko
smíchají rovnoměrně bývalé Slezské a
v Ro žn ov ě u Er op l ánu , h ř iš t ě
Videčský zpravodaj 1x /
Středomoravské
soutěže.
Tento
č. 2
měsíc
systém se dotknul také soutěže, ve
nový ročník ´06 / ´07 začne ve
které hrají muži, totiž první Valašské
II.polovině srpna 2006
Příkazy postoupily řádně z prvního
místa do Krajského přeboru a naopak z něho k nám spadlo po dlouholetém trápení Val.Meziříčí. Z 1.b třídy k nám postoupil
Nedašov, který si 1.A třídu, sk.A vyzkouší namísto padající Bylnice. Vzhledem k tomu, že byla namíchána dřívější Slezská a
Středomoravská družstva k sobě tak, aby byly soutěže atraktivnější, jak již bylo výše zmíněno, postoupily z naší skupiny dále
do Krajského přeboru ze třetího místa Slušovice a místo nich k nám ze spod, z 1.B třídy, přibyl TJ Sokol Hvozdná. Lhota u
Vsetína sice skončila druhá, ale kupodivu postoupit nechtěla, ačkoliv se celou dobu rvala o velmi prestižní umístění v čele
tabulky. Podíváme-li se na dorost, skončil ve své skupině „B“ v Okresním přeboru dorostu na 4.místě. Družstvo dorostu od
příštího soutěžního ročníku nebude, titíž hráči jsou přihlášeni jako muži „B“ do IV.třídy OP mužů. Žáci jsou družstvo, které
zůstává nezměněno, v příštím soutěžním ročníku bude mít tedy oddíl kopané přihlášeny družstva: Muži „A“ (Středmoravská
1.A třída, sk.A), Muži „B“ (IV.třída OP mužů), Žáci (OP žáků).
Střelci dorostu - konečné umístění za sezonu 05/06
1.
2.
3.
4.-5.

Lukáš Vala
Michal Cáb
Jakub Telecký
Ondřej Skotnica
Zdeněk Křenek
6.
Martin Olejník
7.-9.
Pavel Jurajda +
Radim Jurča +
Tomáš Kolíbal - každý
10.-14. Zdeněk Knébl +
Jakub Maceček +
Jiří Vaculín +
Marek Vala +
Nohavica
- každý

- 11
-9
-7
-4
-3
-2

-1

Los Mužů „A“ = 1.A třída pro podzimní část nového
ročníku 2006/2007:
So, 12.8.
16:30 V-Vigantice
Ne, 13.8.
16:30 Újezd – V
So, 26.8.
16:30 V – Lhota u Vsetína
So, 2.9.
16:30 Vlachovice – V
So, 9.9.
16:30 V – Juřinka
So, 16.9.
16:30 V – Nedašov
So, 23.9.
16:00 Val.Bystřice – V (hř.Zubří)
So, 30.9.
15:30 V – Hrachovec
So, 7.10.
15:30 Poličná – V
So, 14.10.
15:00 V – Brumov „B“
Ne, 22.10.
14:30 Hutisko – V (hř.Rožnov)
So, 28.10.
14:00 V – Val.Meziříčí
So, 4.11.
13.30 Hvozdná - V

Kompletní los všech tří družstev TJ Vidče přineseme až v zářijovém čísle zpravodaje, nicméně ve fotbalové skříňce v centru obce a na
internetu www.vidce.org – fotbal se objeví v první půli srpna. Hutisku po renovaci hřiště roste nový trávník, proto bude nadále hrát v Rožnově u
Eroplánu, Val.Bystřice získala značnou dotaci na rekonstrukci svého hřiště a proto bude hrát v Zubří. K mužům ještě dodatek: V So, 22.7. se
muži zúčastní tradičního turnaje v Choryni, odjezd hned po poledni. Dále pak v Ne, 30.7. od 17:00 hod se hraje předkolo pohárového utkání
Rovina Cup doma = V – Val.Bystřice 17:00 hod, v případě postupu (výhry) bychom pak hráli na hřišti vítěze utkání Velké
Karlovice+Karolinka“B“ a bylo by to první kolo poháru 6.8. od 17:00 hod.
Sezona 2005/2006 je minulostí, i když se nový ročník závratně rychle blíží a letní přestávka je krátká. Poděkování patří všem, kteří jste
se o fotbal zajímali a podporovali jste naše družstva i ve chvílích, kdy se jim nedařilo. Poděkování směřuje také všem fotbalistům TJ Vidče ze
všech tří družstev, jejich trenérům, dále pořadatelům a lidem ze zázemí, bez nichž by fotbaly nemohly být realizovány, v čele s předsedou TJ
Vidče Petrem Jurčou. Jak vidíte, nový ročník začne ve II.polovině srpna, na shledanou u něho !
Mgr. Petr Liška

