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Informace OÚ
Svoz odpadu II. pololetí - rok 2009
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L) - SVOZOVÝ DEN - PÁTEK
Interval svozu: 1x za týden v období od 1.1.2009 do 31.12.2009
Čas svozu - od 5.00 hodin
Do popelnice na směsný odpad patří: smetí, popel, starý textil, použité hygienické potřeby, staré pryže, mastné papíry, drátěné sklo,
rohože, kousky koberce, obaly od džusu.
Do popelnice nepatří !!! Kovový odpad , části motorů či elektromotorů , autobaterie, pneumatiky z kol-motocyklů , kamení , cihly , suť nebo
odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat k odvozu tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky a nebyly zastrčeny u plotů nebo
rodinných domů.
V zimním období zajistit maximální zpřístupnění k popelnicím.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA - SVOZ: 1.7. 15.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 7.10. 21.10. 4.11. 2.12. 2009
Do žlutého pytle na plasty patří : ČISTÉ A VYMYTÉ : PET láhve, plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového zboží, fólie,
obaly a láhve z umělých hmot.
Svoz bude probíhat v daný den od 6.00 hodin.
Pytle budou zavázány či zalepeny tak, aby při manipulaci nedošlo k vysypání jeho obsahu.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA - SVOZ: 8.7. 12.8. 9.9. 14.10. 11.11. 9.12. 2009
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír, spisy,
katalogy, lepenka , pytle , pap. ubrousky.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA - SVOZ 8.7. 12.8. 9.9. 14.10. 11.11. 9.12. 2009
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice od zeleniny, kompotů, lihovin , oleje, octů, průmyslové sklo, skleněné láhve
od nápojů.

Uvedené typy pytlů budou ve svozový den přichystány na místech, ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice. Musí být
zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby při manipulaci nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.

USNESENÍ č. 51/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. května 2009
508/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez doplnění
509/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č.50/2009
ze schůze rady obce konané dne 5. května 2009 .
510/09 Rada obce Vidče bere na vědomí informace z kontrolních dnů
prováděných na stavbě „Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové
hřiště“
511/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění projednala a doporučila DSO Vidče a Střítež
nad B. uzavřít mandátní smlouvu se spol. Allowance s. r. o. Praha pro
organizaci zadávacího řízení pro výběr pracovníka na pozici „správce
stavby“ pro stavbu „Odkanalizování obcí Vidče a Střítež n. B.“
512/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů , schvaluje smlouvu o dílo na
stavbu „Opravy MK v obci Vidče“ uzavřenou mezi obcí a spol. Alpine
stavební společnost CZ, s. r. o. Valašské Meziříčí a pověřuje starostku
obce smlouvu podepsat.
513/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů , schvaluje smlouvu o zajištění
přeložky plynárenského zařízení na pozemku p. č. 1099/6 v k. ú. Vidče
uzavřenou mezi obcí Vidče a RWE Distribuční služby, s. r. o. a SMP
Net, s. r. o. a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
514/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů , schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení

na pozemku v majetku obce p. č. 1099/6, uzavřenou mezi obcí Vidče a
RWE Distribuční služby, s. r. o. a SMP Net, s. r. o. a pověřuje starostku
obce smlouvu podepsat.
515/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění schvaluje Nadačnímu fondu při ZŠ Vidče
částku ve výši 5 000,- Kč pro činnost folklorního souboru Valašenka,
který ve šk. roce 2008/2009 slavil 55 let svého vzniku.
516/09 Rada obce Vidče schvaluje prodej již použitých betonových
dlaždic z chodníků u MŠ Vidče. Pro zájemce je stanovena částka
5,- Kč/1ks.
517/09 Rada obce Vidče projednala žádost paní Blanky Pernické
o kácení dřeviny mimo les. Po vydání stanoviska příslušného orgánu
ochrany přírody, bude žadatelce zasláno písemné rozhodnutí.
518/09 Rada obce Vidče schvaluje pronájem nebytových prostor
v budově KD (bývalá prodejna textilu) panu Stanislavu Kolkovi pro
provozování čalounictví. Současně schvaluje dílčí stavební úpravy této
prodejny.
519/09 Rada obce Vidče schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
uzavřené mezi obcí Vidče a Ing. Petrem Vávrou , kterým se mění prostor
pronájmu (nyní bývalá prodejna smíšeného zboží) a výše nájmu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta
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ČINNOST KOMISE A SPV V KVĚTNU A ZAČÁTKEM ČERVNA 2009
Květen a říjen jsou pro v činnosti komise a SPV vždy
nejnáročnější dobou roku. Ani letos v květnu tomu nebylo jinak.
V sobotu 16.května se uskutečnil jarní poznávací zájezd
na Kunštátsko. Počasí nebylo nic moc, ale měli jsme štěstí, že pršelo
jenom tehdy, když jsme byli někde v interiéru. V pozdním odpoledni
jsme se dočkali i trvalého sluníčka.
Účastníci zájezdu měli možnost poznat města Boskovice a
Kunštát se zajímavými památkami a kromě jiného spatřit blanické
rytíře, vytesané v pískovci jeskyně kopce Milenka. Také prohlídka
zámku v Lysicích byla velmi zajímavá. Zájezd byl ukončen společným
posezením v restauraci Sladovna v pivovaru Černá Hora, kde si všichni
mohli ochutnat piva i limonády, o jejichž výrobě se dověděli při exkurzi.
Zájezd byl programově dosti náročný, ale vše se zvládlo
na výbornou. Vidčané poznali opět kousek málo známé krajiny, kam se
turisté sice nehrnou, ale přesto je tam co vidět.
Hned za týden jsme pořádali už 6.ročník výšlapu okolo
Vidče. Tentokrát jsme obcházeli dědinu směrem na jih, západ a východ.
Počasí bylo ideální, i když podvečer předchozího dne výšlapu nevěstil
nic dobrého, neboť Vidče postihlo pořádné krupobití. Na výšlap však
všechno vyšlo tak, jak mělo být a v sobotu v 10 hodin vyrazili turisté
od videčského OÚ směrem do Spiny na trasu dlouhou téměř 11 km.
Na startu obdrželi už tradičně účastnický list, energii na cestu a děti ještě
lísteček na občerstvení v cíli zdarma.
Zhruba v polovině trasy byla větší zastávka, kde si turisté
měli možnost ověřit znalosti o své obci. Mnohým se podařilo
zodpovědět správně více než polovinu otázek, takže byli i docela hrdí,
že svou obec dobře znají. Na všechny účastníky výšlapu, kterých bylo
letos 70, čekala v cíli na Sahaře výborná živáňská a další občerstvení a
hodnocení celé akce. Nejmladší účastnicí výšlapu byla dvouletá Adélka
Kubišová a nejstarší účastnicí paní Marta Neradová, která oslavila
nedávno neuvěřitelných 80 let. K úspěchu celé akce přispělo typicky
turistické počasí, dobře zvolená trasa a celková pohoda všech
zúčastněných.
Den dětí, který jsme naplánovali letos netradičně na páteční
odpoledne 5.června, jsme očekávali s napětím, neboť počasí bylo
nevyzpytatelné. Už od rána se po obloze honily mraky, které vypadaly
dosti nebezpečně a k tomu ještě bylo docela chladno. Odpoledne se však
počasí ukáznilo natolik, že vyšlo i sluníčko, oteplilo se a dětem, které se
shromáždily na dětském hřišti za hasičskou zbrojnicí i v doprovodu
dospělých, to naprosto vyhovovalo.
Letos děti měly k odměně poměrně složitou cestu, poněvadž
od zbrojnice musely po cestě na Saharu plnit různé úkoly, při kterých
předvedly svou šikovnost, obratnost, rychlost a tělesnou i vědomostní
zdatnost. Po absolvování úkolů na pěti stanovištích čekala na děti nejen
odměna, ale i zajímavý program. O ten se postarali členové
modelářského klubu ze Zubří, kteří předvedli pro všechny zúčastněné
své umění v ovládání leteckých modelů. Tak létala nad travnatým
hřištěm Sahary nádherná letadla i vrtulníky, které nadšeně obdivovali
diváci a mistrně řídili modeláři. Za předvedený program patří
poděkování především panu Janoškovi, který zuberský modelářský
klub vede už 30 let.
Dalším bodem programu bylo umění místních hasičů. Ti si
dokonce postavili maketu domu a dopravili na Saharu i hasičskou
techniku, aby předvedli požární zásah. Plán se jim povedl, protože při
vyvolaném požáru zasáhli velmi hbitě a oheň uhasili. Podobný zásah
pak předvedli na naší „perníkové chaloupce,“ ale pomocí pěny. Oba
zásahy byly odměněny potleskem diváků stejně, jako program
leteckých modelářů. I místním hasičům patří náš velký dík za velmi
dobrou spolupráci.
Očekávaným bodem programu byla i tombola, kterou nám
umožnili připravit sponzoři letošního Dne dětí. Jsou jmenováni
na přiloženém seznamu. Jim patří velké díky za poskytnuté věcné i
peněžní dary.
Letošní dětský den proběhl napoprvé, a to za velmi
příjemného počasí, které umožnilo naplnit všechny body programu
dětského odpoledne. Schválně jsme děti shromáždili na hřišti, poněvadž
jsme si mysleli, že při čekání si budou hrát. Bohužel, veškerý čas strávila
většina z nich čekáním ve frontě, až na ně přijde řada při startu. Škoda,
zařízení na zahradě k tomu vybízelo, ale využily ho jen některé děti,
které navigovali rodiče. A ještě jeden malý poznatek k zamyšlení
především pro současnou výchovou. Hodně dětí neumí pozdravit při
příchodu a odchodu ze stanoviště a téměř žádné neumí poděkovat za to,
co dostane. Jako organizátorům je nám to velmi líto.
Na závěr své zprávy bych se ještě vrátila k osmdesátinám
paní Marty Neradové. Jako členka oddílu turistů seniorů připravila pro
své přátele pohoštění u příležitosti svých narozenin. Jelikož je turistů
více než 25, bylo složité vymýšlet místo, kam by se všichni vešli

i za nepříznivého počasí.
Azyl pro tuto příležitost nabídla firma Fabián a synové, kde si turisté
příjemně poseděli ve velice pěkném prostředí u tenisových kurtů.
V odpočinkové zóně firmy byli uvítáni jejím zakladatelem a skleničkou vína.
Manželé Fabiánovi se pak celé odpoledne snažili, aby se turisté senioři cítili
jako doma. Byli také ochutnat vodu z nedaleké studánky, o niž se firma stará a
která dnes vypadá úplně jinak, než když si ji pamatují senioři, coby děti. Voda
z ní je pitná, výborná a biologicky i chemicky bez závad. Kdo chce, má
možnost si ji nejen ochutnat, ale také nabrat.
Tradiční svatodušní opékání se letos uskutečnilo u krbu, ale nikomu
to nevadilo. Při dobré zábavě a zpěvu si tak paní Marta oslavila mezi přáteli své
krásné životní jubileum a ostatní strávili u Fabiánů velmi příjemné odpoledne,
za což jim patří poděkování.
Marcela Švajdová, předs. komise

Hosté na naší základní škole
Dne 12. 5. nás navštívili pan František Šulgan a pan Jaroslav
Štika. Jednalo se o společnou akci 2., 3., 4. a 5. třídy naší školy.
O čem se tento den besedovalo? Děti se dozvěděly spoustu
zajímavostí o lokalitě Vidče z pohledu ochránce přírody. O tom, jak Valaši
do Vidče přišli, besedovali s naším druhým hostem.
Co říci závěrem? To, že se besedy vydařily, svědčí nástěnka
společných prací dětí, která nyní zdobí naši školu. Každé dítě si zde může
najít svou vlastní práci. Přínosem pro děti jsou nejen nové informace o
jejich rodišti, ale také společně strávený čas při plnění a hodnocení
zadaných úkolů.
Tímto bychom také chtěli oběma hostům poděkovat za zajímavě
prožité dopoledne.
Třídní učitelky 2., 3., 4. a 5. třídy ZŠ Vidče

MC Donald Cup
Dne 6.5. se v Rožnově p. R. uskutečnila fotbalová soutěž MC
Donald Cup. V naší skupině jsme odehráli čtyři zápasy a všechny vyhráli.
Postoupili do okresního kola do Valašského Meziříčí, které proběhlo 13.5.
Tam už jsme tak úspěšní nebyli (dvě remízi, dvě prohry) a do dalšího kola
jsme nepostoupili.
Nesmíme taky opomenout podporu našich trenérů p. Jiřího a Petra
Jurčů. Diplom za svědomité skandování a rozdávání dobré nálady jsme
předali p. uč. Heleně Vojkůvková a p. A. Pobořilové.
Celkově jsme si tuto soutěž užili a příští rok budeme držet palce našim
nástupcům.
Za náš tým ve složení: P. Mičkal, A. Franta, R. Fabián, O.
Vojkůvka, M. Holiš, J. Šnajdrová, I. Jurčová, F. Pobořil, J. Smílek, J.
Kubját, J. Heryán zpracovala E. Petruželová

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó...
V červnu slaví svá
životní jubilea
tito naši spoluobčané:
96 let Marie Valová
60 let Rostisla Kovář
60 let Helena Machýčková
Všem jubilantům do dalších let
ze srdce přejeme pevné zdraví,
mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidče
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Farní charita Rožnov pod Radhoštěm se přestěhuje
Od pondělí 15. června 2009 se Farní charita Rožnov pod
Radhoštěm přestěhuje do náhradních nebytových prostor v budově
Městské polikliniky, Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
K tomuto kroku nás přinutil havarijní stav stávající budovy
na Nádražní 23, kde naše organizace doposud sídlí. Přístavba tohoto
domu se již zbortila, do domu zatéká, střecha je provizorně zakrytá
igelitovými plachtami, krovy jsou strouchnivělé, střešní krytina je
děravá. V domě je vlhkost, plíseň. Za této situace je pro naši
organizaci nemožné ve stávajícím objektu nadále zůstávat, v případě
prudkých deštů nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek
se naši zaměstnanci mohli ocitnout v ohrožení života.
Z tohoto důvodu jsme zahájili poptávku a vyhledávání
nebytových prostor k pronájmu. Jako nejlepší nabídka se nám jevila

možnost pronájmu prostor na Městské poliklinice. Pro pečovatelskou
službu jsme pronajali místnost v přízemí hned za lékařskou pohotovostí,
v přízemí vlastníme i místnost pro sklad rehabilitačních pomůcek.
Ošetřovatelskou službu a ředitelství najdete na 2. poschodí. Nemění se
číslo telefonu, které zůstává 571654954.
Velmi děkuji Městu Rožnov pod Radhoštěm, které vyhovělo naší
žádosti o snížení nájmu na tyto prostory. Vzhledem k tomu, že naše
organizace je nezisková a v letošním roce se opět potýkáme s nedostatkem
financí, je každá taková úspora pro nás velmi důležitá.
Mgr. Pavla Stavinohová
Farní charita Rožnov pod Radhošěm

Květen ve videčské škole
Společná akce pro celou školu 5. května zaujala děti i vyučující.
Nácvik poplachu zavedl děti na prostranství před školou a odtud se pak
rozešly na jednotlivá stanoviště, na nichž měli připravený program
příslušníci rožnovské hasičské jednotky, státní a městské policie.
V 8. třídě pokračoval nácvikový program s názvem Drogám –
NE!. Vedli ho studenti rožnovského gymnázia.
12. května přijeli na zajímavou besedu za žáky 2. – 5. třídy
z Rožnova pod Radhoštěm pan Jaroslav Štika a pan František Šulgan. Děti
se od nich dověděly hodně zajímavého o osídlení Vidče a zdejší krásné
přírodě.
Probíhal i fotbalový Mc Donald´s cup. Malí fotbalisté zvítězili
v okrskovém kole v Rožnově pod Radhoštěm, ale z okresního kola už dále
nepostoupili.
Děti ze 2. třídy navštívily společně 19. 5. ve Valašském muzeu
v přírodě výchovný program s názvem Muzikanti na dědině. Žáci ze 3. a 4.
třídy zase 28. 5. vystoupili s pásmem Vítání jara před žáky 1. stupně a dětmi
MŠ.
V sobotu 23. května předvedlo 16 členů Valašenky své umění na
přehlídce dětských souborů v Zubří.
Výuku doplnily exkurze. Sedmáci 20. května v Olomouci viděli
stavby postavené v různých obdobích středověku a vyšplhali na věž kostela
sv. Mořice. Také navštívili Arcidiecézní muzeum a Přemyslovský palác.
Zájemci z druhého stupně zase obohatili své znalosti z fyziky 29. května
návštěvou přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, současně navštívili
Muzeum papíru ve Velkých Losinách a prohlédli si místní zámek.
Všechny děti se v tělocvičně školy bavily, zpívaly a tančily při
vystoupení skupiny Navalentym 28. května. Tento koncert byl uspořádán
jako dárek ke Dni dětí.

Valašenka
V tomto školním roce slavil dětský folklorní soubor Valašenka
55. výročí svého vzniku.
Přestože se děti snaží, vystupují jen ve svém okolí, např. při těchto
příležitostech: přehlídka dětských souborů v Zubří, rožnovské jarmarky,
soutěžní přehlídky ve Frenštátě p. Radh., vystoupení ve Valašském muzeu
v přírodě v Rožnově p. Radh., vítání občánků, setkání s důchodci apod.
Na jaře jsme se zúčastnili natáčení do celodenního pořadu o Vidči Českým
rozhlasem Brno.
Nyní se nám díky panu Mikulenkovi naskytla příležitost vystoupit
i v zahraničí, na festivalu lidového umění v ukrajinské Koločavě.
Účast na tomto festivalu organizuje a zaštiťuje Produkční agentura
New Wind Production ve spolupráci se Spolkem přátel cestování na východ
Quo Vehis, za podpory nadace Člověk v tísni a českých krajanských spolků
působících na Ukrajině.
Předpokládaná částka 3 000,- Kč na jednoho účastníka je pro děti
vysoká. Obracíme se tedy na sponzory s prosbou o finanční podporu této
zájmové dětské činnosti. Budeme se snažit reprezentovat naši obec,
Valašsko, vlast. Po domluvě bychom se vystoupením v tamním domově
důchodců podíleli i na charitativní činnosti. Prozatím bychom rádi
poděkovali našemu OÚ za částku 5 000,- Kč a panu Mičkalovi za 2 000,- Kč.
Dobromila Halamíková

KNIHOVNA
Konec školního roku je na spadnutí, tak bych
ráda informovala spoluobčany, co se bude dít
o prázdninách. Půjčovat se bude stejně jako jiné měsíce,
tedy ve středu od 1200 do 1800 a v pátek od 1200 do 1700.
Začátkem července vyhodnotím soutěž “O nejlepšího
dětského čtenáře”, takže deset prvních dětí si může přijít
pro ceny.
ŽÁDÁM VŠECHNY NEZODPOVĚDNÉ
ČTENÁŘE, kteří mají vypůjčené knihy několik měsíců
nebo i dva roky, aby ihned vrátili především cirkulační
soubory, které jdou do jiných knihoven a já zodpovídám
za jejich včasné vrácení.
Mezinárodní den dětí jsme oslavili soutěžemi a
každý si mohl vybrat dáreček a sladkosti.
V pátek 5. června jsem přivítala v knihovně
vzácnou návštěvu. V doprovodu svých bývalých kolegů
učitelů ji navštívil pan František Maša. V době svého
působení na naší škole dělal knihovníka a svou práci
zúročil získáním titulu Vzorná knihovna. Naše současná
knihovna se mu moc líbila. Zavzpomínali jsme na doby,
kdy byla knihovna v malých prostorách kultutního
domu. Moc děkuji Janě Neradové, která všechno
zorganizovala.
Koncem června přijede ilustrátor dětských knih
Adolf Dudek. Pro děti z MŠ a 1. třídy ZŠ si připravil
zábavný pořad. Děti si mohou přinést z domu jeho
knížky k podpisu.
Knihovnu zdobí letní výstavka prací dětí z MŠ.
Jsou to kouzelné obrázky, které by jste měli všichni vidět.
Výstavku opět udělala paní učitelka J. Martínková.
Děkuji paní ředitelce ZŠ Dagmar Satkové a
ředitelce MŠ Aleně Petruželové za spolupráci, ochotu a
vstřícnost po celou dobu mé práce v knihovně.
Do dalších let jim přeji především zdraví, klid a pohodu.
Odpovídali jsme také na druhé kolo soutěže
“Kniha mého srdce”, kdy se vybírala jedna kniha
z Top100, které získaly nejvíce hlasů v prvním kole. 20.
června bude zahájeno na ČT 1 třetí kolo, kde se bude
vypírat z Top12.
Přijďte si vypůjčit knihy na dovolenou a děti
na prázdniny. Dostali jsme 120 knih v cirkulačním
souboru ze Vsetína, 40 knih v cirkulačním souboru z
MěK Rožnov p.R. a další nové knihy.
Přeji Vám všem příjemnou a slunečnou
dovolenou a prázdniny.
Knihovnice Dagmar Karasová
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Videčský fotbal od 8.května do 10.června 2009 pokračoval v úspěších,
dorost má sezonu již za sebou od 7.června 2009
Fotbalové trávníky v době, kdy byla uzavírka tohoto čísla zpravodaje (tj.10.června), hostily jedny z posledních utkání sezony 2008/2009. Samozřejmě, že
v době, kdy držíte v rukou toto vydání zpravodaje, je za námi celý ročník 2008/2009. Nicméně si připomeňme další průběh sezony od posledního vydání Videčského
zpravodaje.
Muži působí ve Středomoravské 1.A třídě, skupině „A“. Dorost hrál v Okresním přeboru dorostu, ve skupině „B“. Přípravka starších žáků
soutěžila v Okresním přeboru přípravky starších žáků, skupině „C“.
MUŽI: 20.zápasy: Brumov B – Hrachovec 2:2, Lhota u Vs. – Hutisko 2:3, Příluky – Lidečko 3:2, Dol. Bečva – Lukov 3:2, Nedašov – Vidče 3:0, Lůžkovice
– Val. Bystřice 3:1, Podkop. Lhota – Juřinka 2:0 Dohrávky: Hrachovec – D. Bečva 5:2 , Val. Bystřice – Lidečko 1:3, Lůžkovice – Lhota u Vs. 5:0, Nedašov – Příluky
5:2 , Juřinka – Hutisko 3:0. 21.zápasy: Podkop. Lhota – Brumov B 2:1, Juřinka – Lůžkovice 4:2, Val.Bystřice – Nedašov 1:2, Vidče – Dol. Bečva 2:1, Lukov – Příluky
2:2, Lidečko – Lhota u Vs. 2:2, Hutisko – Hrachovec 1:4 , Dohrávka: Hutisko – Podkop. Lhota 0:0. 22.zápasy: Brumov B – Hutisko 1:0, Hrachovec – Lidečko 2:0,
Lhota u Vs. – Lukov 0:2, Příluky – Vidče 2:1, Dol.Bečva – Val. Bystřice 2:1, Nedašov – Juřinka 5:1, Lůžkovice – Podkop. Lhota 1:1 . 23.zápasy: Lůžkovice – Brumov
B 6:1, Podkop. Lhota – Nedašov 0:4, Juřinka – Dol.Bečva 4:2, Val.Bystřice – Příluky 3:0, Vidče – Lhota u Vs.3:1, Lukov – Hrachovec 2:1, Lidečko – Hutisko 3:1 . 24.
zápasy: Brumov B – Lidečko 4:2, Hutisko – Lukov 2:1, Hrachovec – Vidče 2:1, Lhota u Vs. – Val. Bystřice 2:2, Dol. Bečva – Podkop. Lhota 2:0, Nedašov –
Lůžkovice 3:0 Vybíráme utkání: Muži: So, 30.5.´09 / 16:30 hod
Vidče - Lhota u Vs. 3 : 1 (2:1) Vidče doma body nerozdává a ve vyrovnaném útočném
utkání tentokrát celkem bez problémů přehrálo Lhotu, která se řítí vstříc sestupu. Hosté měli lepší začátek utkání a v 10. minutě se po rohu dorážkou prosadil Marcel
Bartoň – 0:1. Poté se rozehrál zápas, v kterém podali výborné výkony oba brankáři, domácí Vala a hostující Navrátil. Domácí ještě do konce poločasu utkání otočili ve
svůj prospěch. Ve 27. minutě uvolnil Michal Kramoliš Milana Drdu, který efektně střelou přes hlavu vyrovnal – 1:1. V 38. minutě napřáhl z dálky Martin Dobeš a míč
zaplul do branky – 2:1. Po obrátce Lhota bojovala, ale sílu na vyrovnání již nesebrala. V 74. minutě ji hlavičkou potrestal Michal Kramoliš a stanovil konečné resumé
tohoto útočného utkání – 3:1. (zdroj: Valašský deník).
DOROST: 14.zápasy: Choryně – Vidče 1:4, Jablůnka – Krhová 3:1, Horní Bečva – Val.Bystřice 2:0, Zubří – Lhotka n. B. 5:3. 15.zápasy: Lhotka n. B. –
Horní Bečva 2:3, Val.Bystřice – Krhová 7:0, Jablůnka – Choryně 4:8, Vidče – Vigantice 1:3. 16.zápasy: Vigantice – Jablůnka 9:2, Choryně – Val.Bystřice 2:5, Lhotka
n. B. – Krhová 13:1, Horní Bečva – FC Zubří 4:0, Vidče – volno. 17.zápasy: Zubří - Krhová 15:0, Lhotka n. B.- Choryně 7:0, Val.Bystřice - Vigantice 3:3, Jablůnka Vidče 2:2. 18.zápasy: Vidče – Val.Bystřice 4:4, Vigantice – Lhotka n. B.0:0, Choryně – FC Zubří 2:6, Horní Bečva – Krhová 2:1.
PŘÍPRAVKA STARŠÍCH ŽÁKŮ: 15.zápasy: Zubří – Vidče 3:0, Poličná B – Hrachovec 8:0, Choryně – Hutisko 3:0. 16.zápasy: Hutisko – FC Zubří 0:5 ,
Hrachovec – Choryně 2:2, Vidče – Poličná B 1:7. 17.zápasy: Zubří – Poličná B 3:3, Vidče – Choryně 3:1, Hrachovec – Hutisko 2:2. 18.zápasy: Hrachovec - Zubří
1:1, Hutisko - Vidče 2:2 , Choryně - Poličná B 1:4. 19.zápasy: Zubří – Choryně odloženo, Poličná B – Hutisko 4:0, Vidče – Hrachovec 3:1
Oficiálním partnerem Krajského fotbalového svazu Zlín a okresního
fotbalového svazu Vsetín je Valašský deník. V něm také naleznete veškeré informace
o fotbalu, podrobné zápisy z utkání, tabulky, úřední zprávy fotbalových svazů a
mnoho dalšího – zejména v pondělním vydání. Valašský deník propaguje hodně také
nás - TJ Vidče. Kromě toho získáte fotbalové informace zde ve Videčském zpravodaji
1xú měsíc, ve fotbalové skříňce v centru obce a samozřejmě na internetu
www.vidce.cz – odkaz fotbal . Kompletní přehled všech tabulek a rovněž tabulky
střelců najdete v příštím vydání za měsíc, až bude vše definitivně sečteno a podtrženo.
TJ Vidče - Petr Liška - Vám nabízí zasílání aktuálních výsledků a důležitých
fotbalových zpráv bez vyhledávání na Váš e-mail. Výsledky všech družstev a
tabulky jsou již několika zájemcům zasílány, a to zpravidla v neděli nejpozději
do 21:00. Chcete i Vy mít stejný servis ? Napište stručně na adresu
tjvidce@vidce.cz vyjádření, že máte o tuto službu zdarma zájem a výsledky
budu rád zasílat i Vám.

KONEČNÁ TABULKA DOROSTU PO SEZONĚ 2008/2009
Rk. Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Horní Bečva
Lhotka n. B.
Val. Bystřice
Vigantice
FC Zubří
Vidče
Jablůnka
Choryně
Krhová

Záp.

+

0

-

Skóre

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
9
8
8
5
5
4
1

1
1
3
3
1
4
1
0
0

1
4
4
5
7
7
10
12
15

49:17
79:28
65:29
44:21
61:39
35:46
35:57
29:65
11:106

Body (Prav)
43
(16)
34 (7)
30
(3)
27
(0)
25
(-2)
19
(-8)
16
(-11)
12
(-12)
3
(0)

Již nyní přeji všem hráčům, zejména těm z dorostu a přípravky žáků – hezké léto, podařené prázdniny a zůstaňte věrni TJ Vidče
Mgr. Petr Liška

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 10. června 2009 čekala prvňáčky radostná událost
“Pasování na čtenáře”. Třináct žáků 1. třídy s paní učitelkou
V. Slámovou přišlo do knihovny, kde je uvítala paní starostka,
B. Zajícová a knihovnice. Po krátkém zahájení se ujala slova
B. Zajícová. Děti byly v knihovně i během školního roku, tak se
navzájem znali. Povídali si o knížkách pro malé děti a každý prvňáček
přečtením úryvku z knížky dokázal, že už umí číst. Ve škole si děti
připravily písničku, kterou všem zazpívaly.
Potom přišlo pasování na čtenáře, před kterým děti slíbily,
že:
- se budou chovat jako rytíři řádu čtenářského
- budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady
- budou je mít rády
- budou s nimi zacházet opatrně a s úctou
Paní starostka postupně děti pasovala na čtenáře.
Jak jsem slíbila, každý obdržel krásnou a zajímavou knížku od Ivony
Březinové Okno do komína s ilustracemi Vlasty Beránkové. Tato
knížka se nedá nikde koupit a je jen pro prvňáčky, kteří jsou pasováni
na čtenáře. Jedná se o projekt MŠMT a cílem je podpořit zájem o četbu
prvňáčků (viz zpravodaj č. 2).
Kromě dalších drobných dárků dostaly děti od knihovnice
přihlášku za čtenáře. Jsou zproštěny poplatku za knihovnu do konce
roku. Je teď na rodičích, jestli tuto přihlášku podepíší a vrátí zpět do
knihovny. Paní starostka si našla chvilku v jejím nabitém programu,

povídala si s dětmi o tom, jak je důležité číst knihy, aby z nich čerpali znalosti
a naučili se český jazyk a psaní slohů. Paní starostka vyfotila celý průběh
pasování a fotky budou vystaveny v knihovně.
Děkuji všem zúčastněným, že přijali pozvání.
Knihovnice Dagmar Karasová

SEZNAM SPONZORŮ DNE DĚTÍ 5.ČERVNA 2009
CABOT VAL. MEZIŘÍČÍ –ŠÁRKA NERADOVÁ
PILA HRACHOVEC – PAVEL TRNEČKA
BROSE KOPŘIVNICE – LUDMILA FOJTÍKOVÁ
PORTÁŠ VIDČE – LADISLAV MIČKAL
VLADIMÍR URBAN
ALENA MIČKALOVÁ
F.D.U. OSTRAVA – JANA SALAMONOVÁ
FA SORVE VIDČE
KINO KLUB MILANO – MILOSLAV PAVELKA
AUTODOPRAVA – MILAN PETRUŽELA
EUROSTŘECHY DOBROTICE – TOMÁŠ ŠVAJDA
NADĚŽDA JASKULOVÁ
VMZ VAL. MEZIŘÍČÍ – JIŘÍ MACEČEK
AUTODOPRAVA – JIŘÍ JURČA
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