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USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vidče
konaného dne 3. listopadu 2006
Zastupitelstvo obce Vidče
1. bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád
zastupitelstva obce, a to beze změn
3. stanovilo v souladu s ustanovením § 84 odst 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, počet členů rady obce na 5 (pět)
4. určuje v souladu s ustanovením § 84 odst 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolnění: starosta, místostarosta
5. volí v souladu s ustanovením § 84 odst 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
starostu obce
místostarostu obce
členy rady obce

Mgr. Štěpánku Mikulenkovou
Ing. Dalibora Kubiše
pana Miroslava Chumchala
pana Josefa Šoukala
pana Jaroslava Vaculína

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starosta

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Vážení spoluobčané,
3. listopadu jsem byla na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce opětovně potvrzena do funkce starostky naší obce.
Důvěra a podpora nově zvolených zastupitelů obce k tomu, abych i nadále zastávala tuto funkci mne potěšila a velmi povzbudila pro práci
v dalším období, neboť obhájit svou práci ve veřejné funkci, je vždy mnohem těžší než v ní začínat. Hlasování
zastupitelů v můj prospěch určitě výrazným způsobem ovlivnil výsledek komunálních voleb.
Dovolte mně proto, abych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste svými hlasy podpořili a volili nejen mne, ale také
ostatní kandidáty, které jsem do voleb vedla.
K práci v zastupitelstvu přistupujeme s velkou zodpovědností. Tak jak jsme uvedli, jsme připraveni pracovat co nejefektivněji a
věnovat své profesní schopnosti i svůj čas pro rozvoj naší obce.
Přála bych si, nové zastupitelstvo vytvořilo pracovitý tým, který naši obec povede k jejímu dalšímu rozvoji. A akcí, které k
tomuto rozvoji přispějí, máme naplánovaných celou řadu. O tom, zda a jak se nám naše záměry budou v průběhu volebního období dařit
plnit, Vás budeme průběžně informovat. Také si moc přeji spolupráci s Vámi, občany, věřím v tuto spolupráci a těším se na ni. Děkuji Vám
a přeji všem hodně pohody a klidu.
Štěpánka Mikulenková, starostka obce

Vřelý dík za spolupráci
Všechno má svůj konec stejně jako čtyřleté volební období a dvanáctileté působení kulturní komise. Ta pracovala ve složení:
A. Večeřová, A. Mikulenková, D. Karasová, P. Mlnaříková, Z. Holišová, M. Jandová a v posledním volebním období jsme „adoptovaly“
J. Paulovou.
Připravovaly jsme pro spoluobčany divadla, estrády, vánoční koncerty, vítání občánků, dětské karnevaly a v posledních letech
spolu se sociální komisí setkání seniorů. Nejnáročnější byla příprava a průběh slavnosti „Svěcení praporu a znaku obce“. Celá kulturní
komise se s plným nasazením podílela na organizaci.
Přestože jsem byla zvolena do nového zastupitelstva, za což moc děkuji voličům, rozhodly jsme se s děvčaty, že kulturu
přenecháme mladším a my je budeme podporovat svou účastí, aby nezažily situace, kdy věnují hodně sil přípravě kulturní akce a nakonec je
sál prázdný. Což se nám stalo nejednou.
Ze srdce děkuji celé své kulturní komisi za spolupráci, zodpovědnost a ochotu s jakou se pouštěla do každé nové akce. Děkuji Vám
děvčata také za obětavost, protože dvanáct let je dlouhá doba a vždy jsem se mohla na Vás spolehnout.
Přeji Vám Aničko, Alenko, Pavlo, Zdenko, Jano a Maruško, aby jste byly šťastné a spokojené a vzpomínaly v dobrém na vše, co
jsme společně udělaly a prožily při kulturních akcích.
Vaše bývalá „šéfka“ Dagmar Karasová
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Vítání občánků
S velkou radostí jsme přivítali zprávu paní matrikářky, že máme deset narozených dětí a podruhé v tomto roce jsme pro ně připravili
malou slavnost, které říkáme „Vítání občánků“. Bylo to 16. října 2006, kdy se naplnila obřadní síň OÚ.
Gratulanty byly děti z Valašenky, které pod vedením paní učitelky Dobry Halamíkové předvedly pásmo písniček a tanečků. Moc
děkujeme za krásné vystoupení.
Paní starostka přijala nové občánky do svazku obce Vidče a spolu s místostarostou gratulovali všem rodičům a dětem předali dárečky.
Celou slavnostní atmosféru zpříjemnily melodie, které zahrála paní Martina Machulová.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a všem, kteří se podíleli na zajištění slavnosti.
Do svazku obce byly přijaty tyto děti: Matejova Anna, Urban Šimon, Dobešová Nikola, Korenec Jakub, Obroučka Dominik, Pavlíček
Vojtěch, Hajná Zuzana, Bukovjanová Elen, Fojtíková Natálie, Mičkal Jan.
Za kulturní komisi Dagmar Karasová

Říjen v základní škole
Ve druhém měsíci školního roku už děti přestávaly myslet na
prázdniny a věnovaly se školní práci. O tom, jak si vedou, se mohli
rodiče přesvědčit i na třídních schůzkách.
Ve svých úspěšných vystoupeních pokračovaly i děti z
národopisného souboru Valašenka, které 16. října přivítaly na obecním
úřadě nové občánky a 26. října vystoupily na Všesvatském jarmarku v
Rožnově pod Radhoštěm.
Úspěšně se rozvíjí činnost keramického kroužku. Jeho
členové se finančními příspěvky pravidelně podílejí na jeho chodu. Z
těchto peněz byly zakoupeny materiály pro další práci, a to glazury,
engoby (barvy) a barvítka. Všechny výrobky členů kroužku budou
vystaveny ve Vánoční galerii. Žáci školy už dnes začínají chystat na
výstavu i ostatní výrobky. Zveme rodiče a přátele školy na slavnostní
vernisáž Vánoční galerie, která tentokrát proběhne ve středu 6.
prosince 2006 v 15:00 hodin v jídelně školy, kde máme větší prostory.
Poté si můžete prohlédnout tradiční výstavu výrobků na chodbách
školy a ve cvičné kuchyni. Rodičům nabízíme ve stejný den po
vernisáži konzultace s vyučujícími.
2. října zajeli do Ostravy třeťáci, čtvrťáci a páťáci, aby zhlédli balet
Sněhurka a sedm trpaslíků v Divadle Antonína Dvořáka.

Zajímavou zkušenost získali dva zástupci 4. a 5. třídy, kteří se spolu
s paní učitelkou Halamíkovou podíleli 5. října na kontrolní policejní
akci zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu v rožnovské
místní části Hážovice.
11. října páťaci spolu s H. Vojkůvkovou a J. Neradovou jeli
do Zašové a relaxovali v umělé solné jeskyni a o dva dny později
šesťáci, sedmáci a někteří osmáci si s průvodci prohlédli zvířata v ZOO
Lešná při přírodovědné exkurzi, kterou zorganizoval pan učitel
Ludvigh.
24. října besedovali třeťáci se starostkou obce
Š. Mikulenkovou. Tento den odpoledne do školy zavítala většina našich
bývalých deváťáků. Přišli současným vycházejícím žákům sdělit své
zkušenosti z přijímacích zkoušek, z prvních týdnů na středních
školách, srovnávali pobyt na základní a střední škole.
V říjnu se osmáci se svou třídní učitelkou E. Mandulovou
také zapojili do internetové vědomostní soutěže Najdi.cz.
V tomto školním roce začínáme s tříletým projektem
Comenius. V prvním říjnovém týdnu se uskutečnila schůzka
koordinátorů všech šesti zúčastněných zemí v belgickém Zingemu,
které se zúčastnila ředitelka školy. V tomto školním roce se budeme
věnovat pozorování přírody a její proměny v ročních
obdobích, což bude základem pro srovnání počasí ve
stejný den v jednotlivých zemích s rozdílnou polohou v
Evropě. Zaměříme se na minimální a maximální
teploty, množství srážek a krátký popis počasí v určený
den. Z fotografií přírody a obrázků vznikne
mezinárodní kalendář. Začali jsme také dopisování tříd,
za naši školu se zapojila 8. třída. Do dnešního dne jsme
dostali dopis od rakouské a belgické třídy. V tomto
školním roce nás navštíví učitelé z Estonska a Belgie.
Závěrem bychom chtěli poděkovat firmě
COBBLER s. r. o., která nám poskytla materiál na
opravu laviček před školou a úpravu počítačové
učebny.

JUBILEA
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

60 let
70 let
70 let
70 let
79 let
80 let

František Cáb
Lubomíra Mičolová
Marta Slováková
Marie Švajdová
Rosalie Jurajdová
František Kopecký

Všem oslavencům přejeme z celého srdce
spokojenost, pohodu,pevné zdraví
a mnoho dalších let prozářených sluncem.
OÚ Vidče
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INFORMACE O PRÁCI KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS A SPORT ZA ZÁŘÍ 2006
V září začal nový školní rok asoučasně s ním i rok
cvičební. Letos by mělo být v SPV činných celkem 17 oddílů. Jak se
bude dařit, poznají vedoucí až po prvních týdnech podzimu a hlavně
až začne zima. Doufám a pevně věřím, že všichni přhlášení zájemci
budou mít vzornou docházku a pohybem ke zdraví udělají radost
sobě i vedoucím oddílů. Přeji všem hodně chuti do nového
cvičebního roku!
V září se konal už tradiční poznávací a turistický zájezd.
Tentokrát jsme navštívili východní Čechy, tedy jejich skalní města Adršpašské, Teplické, Jiráskovy a Broumovské. Na cestě tam ještě
rodný dům A. Jiráska v Hronově a na zpáteční cestě Ratibořice a
Babiččino údolí.
Letos jsme cestovali komfortně vybaveným autobusem fy.
Skalík z Hutiska a obsadili jsme všech 49 míst. Tento krásný a velký
autobus a hlavně jeho řidič to měli ve východočeských
“kotěhůlkách” někdy velmi složité, ale všechno se zvládlo.
Jak už konstatovala paní Z. Holišová v předchozím čísle
VZ, bylo všechno bezvadné , ale nejbezvadnější bylo počasí a stálá
dobrá nálada všech účastníků. Prostě pravá relaxace!
I letos pořádala komise spolu s SPV Drakiádu. Tentokrát to
vyšlo jako nikdy. 7. října krásně svítilo sluníčko, vítr foukal ze všech
stran a draci létali jako diví. Někdy, pravda, podobně lítali po kopci i
někteří majitelé, jejichž draci né a né vzlétnout, ale k radosti staticky
přihlížejících se občas podařilo i nemožné.
Proto se letos soutěžilo snad v největším množství dračích
disciplín, a sice:
O největšího a nejmenšího draka
O nejkrásnějšího koupeného a podomácku vyrobeného
Nejvýše a nejdéle létajícího
Nejbarevnějšího a nejpopletenějšího draka.
Také cena útěchy byla letos udělena, a to majiteli naprosto
nelétajícího draka. Po vyhodnocení draků i snahy jejích majitelů byly
pro děti uspořádány podzimní soutěže, z nichž nejvíce pozornosti
vzbudilo tahání řepy.
Aby spokojenost všech zúčastněných byla úplná, připravili
organizátoři bohaté občerstvení. Všechny děti dostaly hned při
vstupu na závodiště na Přizbě kartičku s omalovánkou draka a
lízátko. Celkem jich bylo rozdáno 111. Když připočtu dospělý
doprovod, odhaduji, že na drakiádu přišlo více než 200 lidí, což
samozřejmě velice potěšilo všechny pořadatele.
Aby se tato akce mohla uskutečnit, bylo třeba oslovit určité
lidi. Tímto děkujeme panu Vičanovi, že organizátorům poskytl azyl
ve hřbitovním domku, čímž bylo umožněno účastníkům používat i
nově rekonstruované WC na hřbitově, dále panu Kubějovi za
zapůjčení zvukové aparatury a obchodu Potraviny Mája, paní M.
Jurčové za velké množství sladkostí, které byly použity jako odměna
dětem za soutěžení.

Celá akce měla však přece jen vadu na kráse. Zemědělci i přes
prosby a urgence neposekali svahy přizby, a tak museli všichni na kopec
vysokou travou. je to divné, neboť většina travnatých ploch byla osečena,
ale Přizba ne. Možná, že se pošlapaná tráva lépe seče, ale tomu já
nerozumím.
Další akcí komise byl jednodenní relaxační zájezd konaný 14.
října. Tentokrát jsme navštívili hrad Sovinec, galerii řezbáře Halouzka v
Jiříkově, Křížový vrch s křížovou cestou - národní kulturní památku a
Rešovské vodopády. Autobus pana Skalíka byl naplněn opravdu až po
střechu, ale nakonec se vše utřepalo a zájezd probíhal v naprosté pohodě,
protože přálo i počasí. Na 14. říjen bylo po rozplynutí jesenické mlhy
pomněrně teplo a příroda se už barvila podzimem.
Program byl bohatý, takže si každý z účastníků přišel na své, i
když jejich věkové rozmezí bylo od 4 do 77 let. Všichni zvládli i prudký i
když krátký kopec od vodopádů do Rešova, ale na připravované opékání
prasátek na Sovinci si museli nechat zajít chuť. Nakonec se všichni
odměnili posezením ve Šternberském dvoře a za všeobecného veselí a
zpěvu jsme dorazili do Vidče.
Poslední podzimní akcí byl pochod broučků k výročí vzniku
republiky. Konal se tradičně před podzimními prázdninami, aby děti
nemusely myslet na ranní vstávání do školy. Letos to vyšlo na středu 25.
října. Dětí přišlo skutečně hodně, neboť tentokrát nezbyla žádná ze 150
připravených plaketek. Všem dětem se dostalo už na seřadišti sladkostí a
veškerému dospělému doprovodu Broučkova nápoje. O obojí se
postarala sponzorsky fa Fabián a synové, za což velmi děkujeme.
I letošní průvod šel převážně bočními cestami, takže to
vypadalo, že dědinou prochází dlouhý svítící had. Po příchodu do kina
dostalo každé dítě keramickou plaketku s broučkem a sladkosti, za něž
děkujeme sponzorům pí M. Jurčové - Potraviny Mája, Š. Cábové a panu
M. Pavelkovi. Po vyhodnocení nejkrásnějších broučků a krátkém projevu
k výročí republiky následoval film podle pohádek J. Wericha, Fimfárum
II. Ty nejmenší děti film moc nebavil, takže s nimi rodiče brzy odešli, ale
ostatní vydržely spokojeně až do konce.
Touto akcí uzavřela komise svou činnost v kalendářním roce
2006. Doufám, že všem akcím, které bude komise spolu s SPV pořádat i
v následujících letech, bude videčská veřejnost nakloněna stejně, jako
v minulých letech. Své tradiční akce se budeme snažit kapku inovovat a
určitě vymyslíme i nové.
Rádi bychom uvítali nové nápady či realizovatelné návrhy
především od Vás, občanů obce. A ještě více by nás potěšilo, kdyby
jste se chtěli podílet i na jejich realizaci. Bylo by nás více na
organizaci i na radost z dobře vyvedené akce. Za vaši dosavadní
projevenou přízeň - účastnickou, organizační i sponzorskou
děkujeme, a to především našim tradičním pomocníkům, a těšíme se
nejen na spolupráci, ale i na ještě větší návštěvnost našich tradičních i
nových akcí.
Marcela Švajdová, předsedkyně komise

Hladký průběh podzimních zápasů narušil sníh a déšť před koncem podzimních zápasů
Vážení sportovní přátelé,
ačkoliv letošní podzim byl nadmíru pěkný a pro fotbalisty
přívětivý, ke konci sezony, kdy ještě ovšem nebyly odehrány všechny
zápasy mužů, si počasí pohrálo také s povrchem hřišť,a to dost
nepříznivě natolik, že těsně před uzavírkou tohoto textu (6.11.) byl
předešlý víkend v okrese Vsetín a na většině území kraje fotbalově
narušen a naprostá většina fotbalových utkání byla odložena. Jak se
situace vyvíjela dál, se dozvíme spolu s konečnými tabulkami a
výsledky v příštím Videčském zpravodaji. Do té doby se našim hráčům
podařily následující výsledky:
1.Muži „A“: Družstvo dále pokračovalo první podzimní
výhrou nad Brumovem „B“: Muži "A": So, 14.10.´06 / 15:00 hod
Vidče - Brumov B 6 : 2 (2:2) -Brumov přijel s několika
dorostenci v sestavě a představoval pro domácí celek ideální možnost
se herně i výsledkově chytit. V prvním poločase ještě hosté soupeři
stačili výsledkově, herně od první minuty nikoliv. V 5. minutě unikl po
křídle Dobeš a dostal domácí do vedení - 1:0. Ve 20. minutě vyrovnal

hlavou hostující Vančuřík - 1:1. Ve 38. minutě zahrál rukou domácí
Nerad a Svoboda dostal z nařízeného pokutového kopu hosty do
vedení - 1:2. Ve 42. minutě se do míče opřel Petr Urban a krásně se z
třiceti metrů trefil pod břevno - 2:2. Ve druhém poločase opanovali
domácí utkání již také gólově i výsledkově a připomněli si, že fotbal
hrát umějí a že na dno I. A třídy rozhodně nepatří. 57. a 64. minuta
patřily domácímu kanonýrovi Kramolišovi, který byl dvakrát úspěšný
a ze stavu 4:2 se zdecimovaní hosté již nezvedli. V 76. minutě se
konečně trefil po delší době také druhý domácí útočník Mičkal - 5:2.
Slabá rezerva Brumova inkasovala ještě v 82. minutě konečný půltucet
branek ve vlastní síti, trefil se i druhý z Urbanů v domácím dresu Vladimír - 6:2. Muži "A": Ne, 22.10.´06 / 14:30 hod Hutisko-Sol. Vidče 2 : 2 (1:1).
Za slušné divácké návštěvnosti se odehrálo další utkání,
ve kterém byli mírně lepší naši hráči. Přesto se ujali vedení hráči
Hutiska, když proti nám HLR nařídil přísnou penaltu. Naši však skóre
do poločasu vyrovnali a v podobném tempu se nesl také druhý poločas.
Vidče mělo v tomto zápase poměrně více ze hry, ale méně štěstí na
proměněné šance. Naopak domácí si nechtěli nechat vzít ani remízový
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Sestava našich: Petružela R., Pavelka P., Mičkal R. (86.min střídán Basel R.), Urban Vl., Urban P., Drda P., Dobeš M. (38.min ŽK) , Nerád
D. (90.min ŽK), Vaculín J., Kramoliš. Muži "A": Ne, 28.10.´06 /
14:00 hod Vidče - Valašské Meziříčí 2 : 2 (0:1) -Zápas se silným
soupeřem začal lépe pro nás, už po několika prvních minutách jsme
orazítkovali břevno branky hostů, ve 12.min pak naši opět prudkou
střelou prověřili hostujícího gólmana. Ve 20.min udělala obrana hostů
chybu a naši se málem ujali vedení, nicméně gólman hostů Petrnek
vykopl míč na roh. Ke střeleckým pozicím se také dostávali hosté, ve
dvou případech ze 25. a 30.min jejich střely minuly naši branku, ale
střela ze 20 metrů ve 34.min už našeho brankáře M.Cába překvapila a
hosté se ujali vedení 0:1. Ve II.poločase se skóre měnilo v 62.min, kdy
po dobře zahraném rohovém kopu hlavičkoval přesně R.Mičkal. Hra se
poté ustavila ve středu hřiště, když nepřesné přihrávky a drobná
nedorozumění na obou stranách daly dočasně stop dalším slibným
útokům a gólům z nich. V 82.min zahrávalo Val.Meziříčí trestný kop a

2:2. Zápas Hvozdná – Vidče byl odložen. V době uzavírky tohoto čísla
si muži přece jen polepšili, když byli v tabulce Středomoravské 1.A
třídy, sk.A na 11.místě za 2 výhry, 3 remízy a 7 proher, dali jsme 18
branek a 25 jich dostali, získali jsme 9 bodů. První byly Vlachovice se
29 body. Nejlepším střelcem za muže „A“ k 6.11. byl Michal Kramoliš
se 7 brankami.
2.Muži „B“: Muži "B": Ne, 15.10.´06 / 10:00 hod Vidče
B - Mikulůvka 5 : 2 (2:1) B: David Vičan 2, Tomáš Kolíbal,
Milan Drda, Martin Olejník. Muži "B": Ne, 22.10.´06 / 15:00 hod
Střelná - Vidče 0 : 0. Muži "B": Ne, 29.10.´06 / 10:00 hod Vidče
- Lužná 1 : 0 (1:0) -Zápas s prvním celkem IV.OP mužů dopadl pro
naše družstvo dobře, avšak při neproměněné penaltě a dalších tutovkách
jsme mohli vyhrát ještě více. B: Dušan Petružela. Utkání Zděchov –
Vidče bylo odloženo. K 6.11.´06 bylo „béčko“ v tabulce IV.třídy OP
mužů na velmi dobrém 3.místě za 7 výher, 3 remízy a 2 prohry, skóre
33:18 a 24 bodů. První Lužná měla jen o bod více – 25. Nejlepším
střelcem za muže „B“ k 6.11. byl Dušan Petružela
s 5 góly na kontě.
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10.
nyní patří náležitě velké poděkování všem, kteří
se na podzim 2006 jakkoliv zasloužili o
pořadatelství a bezproblémový průběh
centrovaný míč uklidil do
podzimních zápasů, všem, kteří připravovali chutné občerstvení, také
naší sítě hostující hráč. 1:2. Naděje na bod však byla za pěkného počasí a
hráčům a trenérům v čele s předsedou TJ Petrem Jurčou.
velké divácké návštěvnosti stále živá a potvrdil to o minutu později
Mgr. Petr Liška
M.Kramoliš, který překonal hostujícího brankáře po centrovaném míči.

Zpráva oddílu stolního tenisu TJ Vidče
Oddíl stolního tenisu TJ Vidče má v
letošní sezóně 2006/07 v činnosti dvě družstva
dospělých. “A” družstvo hraje krajskou soutěž a
“B” družstvo okresní přebor. “A” družstvo po
loňském vítězství v okresním přeboru a postupu do
krajské soutěže nastoupilo v letošní sezöně
oslabeno o dva hráče, a to o Michala Mičkala,
který je pracovně zaneprázdněn v Praze a kvůli
zdravotním problémům dočasně i o Jarka
Vaculína. Naopak družstvo posílil Zdeněk
Mikulenka.
I přes tuto nelehkou situaci se start
družstva do nové sezóny vydařil nad očekávání
dobře. Po pěti odehraných kolech je družstvo
momentálně na vynikajícím sedmém až devátém
místě s bilancí dvě výhry a tři porážky. Družstvo
dokázalo na domácích stolech ze tří zápasů
dvakrát zvítězit, když porazilo velmi silné
družstvo Otrokovic 11: 7, Kostelec 10:8, a
prohrálo pouze s Dolním Němčím 6:12. Na stolech
soupeřů jsme prohráli s Bystřicí pod Hostýnem
3:15 a velmi nešťastně ve Fryštáku 7:11, když
jsme prohráli tři dvouhry v pátém setu o dva
míčky. I přes tento zdařilý start bude záchrana v
této soutěži velmi těžká, neboť z 12 družstev
padají 4. O našich záchranářských šancích hodně
napoví další zápasy, kdy hrajeme na soupeřových
stolech ve Vsetíně a ve Valašských Klouboukách a
na domácích stolech se Zlínem, protože tyto
družstva jsou v tabulce na naší úrovni.
Družstvu by velmi pomohlo, kdyby se v
prosincovém přestupním termínu podařilo zdárně

dotáhnout přestup hráče Jirky Brzokoupila z
Olomouce Neředína, a tím by naše šance na
záchranu také velmi stouply. Úspěšnost
jednotlivých hráčů po pěti odehraných kolech:
Vaculín Libor - 12 výher, 8 proher, Knébl Radek - 7
výher, 13 proher, Šubčík - 6 výher, 14 proher,
Mikulenka Zdenek - 5 výher, 11 proher.
Taky start “B” družstva se povedl
náramně. Po šesti odehraných kolech družstvo
nestratilo ještě ani bod a vede tabulku okresního
přeboru. Zvláště je velmi cenná výhra nad
Karolinkou 10:8, která ještě v loňské sezóně hrála
krajskou soutěž. Z dalších výsledků družstvo
porazilo Růžďku 10:8, Oznici 13:5, Val. Meziříčí
“C” 13:5, Vsetín “E” 11:7, Zubří “B” 10:8.
Úspěšnost jednotlivých hráčů: Mikulenka Zdenek
- 16 výher, 4 prohry, Kubját František - 14 výher, 6
proher, Kubiš Stanislav - 11 výher, 9 proher,
Mičkal Zdenek - 9 výher, 7 proher, Kubiš Jiří - 6
výher, 6 proher, Bernhausser Dušan - 3 výhry, 5
proher.
Podle momentálního pořadí v tabulce to
vypadá, že “B” družstvo se utká o první místo v
okresním přeboru s Rožnovem “D”, který taky
ještě v sezóně neztratil ani bod.
Závěrem bych chtěl ještě upozornit
mladé adepty stolního tenisu, že tréninky probíhají
každý čtvrtek od 16 hodin pod vedením trenérů
Kubiše Stanislava nebo Kubjáta Františka. Nebo v
pátek od 17 hodin v době tréninku mužů.
Za oddíl stolního tenisu Libor Vaculín

CHCETE ZHUBNOUT?
Lidský organismus
je geniální továrna na
přežití. S přibývajícími léty
snižuje tělo spotřebu
energie a tak přibíráme kila,
aniž bychom začali jíst víc.
Ale žádná drastická
omezení ani diety nejsou
řešení! Naše programy
správné výživy Vám
pomohou dosáhnout ideální
váhy.
Naše centrum
neposkytuje jen další dietu,
ale účinné 100% přírodní
programy správné výživy
spolu s poradenstvím, jak
zhubnout a znovu nepřibrat.
Navštivte naše stránky
a získejte informace
o nejlepším řešení právě pro
Vás.
Více
informací
Vám podá náš poradce
Pavla Mlnaříková na
tel.732 589 875 nebo na
www.hubnete.cz/srozvahou

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 5. každého měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky
na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu. Názory redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.

