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Aktuální informace obecního úřadu
Usnesení č. 3/2010 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 22. 12. 2010
23/2010 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) Vidče schválilo
program 3. zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Pavel Drda, Jaroslav Vaculín, ověřovatele zápisu
Ing. Karla Malíka, Petra Jurču. Zapisovatelkou byla určena paní
Eva Kramolišová.
24/2010 ZO Vidče schválilo v souladu s § 85 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, přijetí dlouhodobého
investičního úvěru ve výši 12 mil. Kč. Současně ZO na základě
doporučení hodnotící komise v souladu s ust.§ 81 odst.1 zákona
č. 137/2006 Sb., v platném znění, rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby „Obec
Vidče – dlouhodobý investiční úvěr“, kterou podal uchazeč
„Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1“.
25/2010 ZO Vidče rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí
úvěru ve výši 12 mil. Kč s vybraným uchazečem Komerční
banka, a.s. v souladu s nabídkou uchazeče a pověřuje starostku
obce smlouvu o úvěru podepsat.
26 /2010 ZO Vidče po projednání schválilo v souladu s §85
zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, se spol.
Voding Hranice, spol. s.r.o. Hranice, Smlouvu o dílo č. 56/2010
na akci
„Odkanalizování
obce
Vidče-soukromá
část
kanalizačních přípojek“ v návaznosti na zahájenou stavbu

„Odkanalizování
obcí Vidče
a Střítež
nad Bečvou“
a pověřuje
starostku obce
smlouvu o dílo
podepsat.
27/2010 ZO Vidče schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-8004819/004 pro uložení zemního kabelového
vedení NN do pozemku v majetku obce, uzavřenou mezi obcí
Vidče a ENPRO Energo, s. r. o. Valašské Meziříčí a pověřuje
starostku obce smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat.
28/2010 ZO Vidče jmenuje do hodnotící komise pro výběr
nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na projekt s názvem „Protipovodňová opatření obce Vidče“ tyto
členy: Milena Dudová, Mgr. Pavel Drda, Ing. Dalibor Kubiš,
náhradníky: Mgr Štěpánka Mikulenková, Ing. Karel Malík,
Dagmar Karasová.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 2/2010 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16. 12. 2010
12/10 Rada obce Vidče schvaluje navržený program schůze.
13/10 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Mandátní smlouvu č. 2010099S, uzavřenou mezi obcí Vidče
a spol. MCI servis s.r.o. Zlín na základě které spol. MCI servis
s.r.o. provede výkon zadavatelských činností (výběrové řízení)
na akci: Obec Vidče – dlouhodobý investiční úvěr a pověřuje
starostku obce smlouvu podepsat.
14/10 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Vidče a spol. Envipartner
s.r.o. Brno na základě které spol. Envipartner s.r.o. zpracuje
pro obec Vidče digitální povodňový plán obce v rámci projektu
„Protipovodňová opatření obce Vidče“ a pověřuje starostku
obce smlouvu podepsat.
15/10 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Vidče a spol. Envipartner
s.r.o. Brno na základě které spol. Envipartner s.r.o. vyhotoví
pro obec Vidče informační tabuli – trvalou pamětní desku
v rámci povinné publicity – závazných pokynů OPŽP, při
realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Vidče“
a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.

16/10 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Mandátní
smlouvu
uzavřenou
mezi
obcí
Vidče
a spol. Envipartner s.r.o. Brno na základě které bude spol.
Envipartner s.r.o. pro obec Vidče provádět autorský dozor při
realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Vidče“
a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
17/10 Rada obce Vidče schvaluje odměnu řediteli základní
školy za rok 2010 dle důvodové zprávy.
18/10 Rada obce Vidče bere na vědomí informace
o připravovaném
výběrovém
řízení
na
poskytovatele
dlouhodobého úvěru obci Vidče na projekt „Odkanalizování obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou, Stavba 2-Vidče a aktuální informace
související s touto stavbou.
19/10 Rada obce Vidče schvaluje Dohodu o použití služebního
vozidla (2Z0 9610) pro potřeby Dobrovolného svazku obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou a pověřuje starostku obce dohodu
podepsat.
20/10 Rada obce Vidče schvaluje Nadačnímu fondu při ZŠ
Vidče finanční dar ve výši 6 500,-Kč na mimoškolní vánoční
aktivity žáků.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 3/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 4. 1. 2011
21/11 Rada obce Vidče schvaluje navržený program schůze.
22/11 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení
č. 2/2010 ze dne 16. 12. 2010. Úkoly jsou splněny.
23/11 Rada obce Vidče mění text usnesení č. 6/10 ze schůze
rady obce konané dne 25. 11. 2010 takto:
Rada obce Vidče schvaluje upravený dodatek ke „Smlouvě
o spolupráci“ uzavřené s TKA, p.o. Rožnov p. R. Dodatek se
uzavírá na dobu určitou, s platností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
Smluvená finanční částka bude dle dohody splatná 2x ročně.
24/11 Rada obce Vidče bere na vědomí aktuální informace
o připravované stavbě kanalizace obce (finanční krytí stavby,
projektová příprava soukromých přípojek na kanalizační řad).
25/11 Rada obce Vidče projednala a připravila pro další jednání
(finanční a kontrolní výbor) návrh rozpočtu pro rok 2011.
26/11 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst.2 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje
do funkce předsedy komise propagační paní Dagmar Karasovou,
do funkce předsedy kulturní komise paní Zdeňku Holišovou.
27/11 Rada obce Vidče projednala návrh prioritních akcí v roce
2011, včetně možnosti dotací na připravované projekty.
28/11 Rada obce Vidče projednala žádosti občanů, požadavky
uvedené v žádostech budou zařazeny do rozpočtu obce.
29/11 Rada obce Vidče schvaluje spol. Pečovatelská služba
o.p.s. Rožnov p. Radh., finanční příspěvek na rok 2011 ve výši
8 000,-Kč na částečnou úhradu pečovatelské služby pro sociálně
a zdravotně potřebné občany naší obce.
30/11 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost na zřízení
provozovny masáží „ Centrum zdravé já“, ve Vidči č. 225.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Jubilanti

Hýžová Marie
Mitášová Marta
Pečiva Konrád
Valová Marie
Hanáček Jan

V lednu slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Baslová Eliška
Huml Bohumil
Papajová Anna
Prchalová Anna
Minarčík Josef
Vávra Čeněk

60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
70 let

Milena Dudová
místostarostka obce

75 let
80 let
80 let
80 let
90 let

Všem jubilantům do dalších let ze srdce přejeme
pevné zdraví, mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidče

Prosinec na základní škole
Měsíc začal velkou předvánoční akcí –
Vánočním jarmarkem – 2. prosince. Jednotlivé
třídy si připravovaly předměty do prodeje a osmáci a deváťáci
navíc nacvičili i vánoční program, který celý jarmark otevíral.
Dřívější předvánoční atmosféru na Valašsku dětem
přiblížil program s názvem Vánoce na dědině, který v rožnovském
muzeu navštívili prvňáci, druháci, třeťáci a šesťáci.
Deváťáci zase strávili 15. 12. zajímavě půlden
v ISŠ - COP ve Valašském Meziříčí. Zážitkové dopoledne
s chemií jim nejen přiblížilo jeden z oborů této střední školy, ale
navíc si pomocí zdejších studentů některé pokusy i sami zkusili.
Poté si prohlédli celou školu a poznali, jaké další obory by zde
mohli studovat.
Vzájemně se poznávali i předškoláci z MŠ s našimi
prvňáčky. Nejdříve 8. prosince společně zhlédli v MŠ Popletenou
pohádku a děti z MŠ zahrály divadlo o narození Ježíška. Další den
přišli předškoláci do naší velké školy a prvňáci jim ukázali, co už
se naučili.
Dále pokračovala činnost národopisného kroužku
a 7. prosince se někteří členové Valašenky zúčastnili vítání
občánků na Obecním úřadě ve Vidči.
Vyžívali se i sportovci. 8. 12. se chlapci 6. – 7. třídy
zúčastnili okrskového kola v Orion Flobal Cupu, v němž obsadili
3. místo. 16. 12. se na škole konal IV. Ročník Mikulášského
volejbalového turnaje smíšených družstev. Mezi třemi
zúčastněnými družstvy zvítězil tým Létajících ptáků N. Frňkové
z 9. třídy.
9. prosince proběhlo školní kolo recitační soutěže. Vítězi
se v jednotlivých kategoriích stali K. Fryšarová ze 2. třídy,
P. Kušna ze 4. třídy, V. Tabáková ze 7. třídy a V. Kubějová
z 8. třídy.
Závěr kalendářního roku byl jiný. Nejdříve si všichni
poslechli v místním kulturním domě koncert skupiny Navalentym,
a pak nám pěkně zazpívala koledy děvčata vedená paní
M. Bařinovou. Nakonec se děti společně zabavily na třídních
besídkách.
J. Pečálková

Kulturní komise Rady obce pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se koná v sobotu
12. února ve 14.00 hodin
v kulturním domě ve Vidči.
Vstupné dobrovolné,
bohatá tombola,
občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o vyrobení, případně zakoupení
malého dárečku. Potřebujeme je pro masky, do tomboly,
pro vítěze soutěží a her. Bez pomoci dobrých a ochotných lidí
karneval neuděláme. Příspěvky (dárečky) můžete donést
do knihovny případně D. Karasové domů či Z. Holišové.
Za Vaši pomoc děkují pořadatelé.
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Ředitel Základní školy Vidče,
okres Vsetín jako příslušný
správní orgán vyhlašuje

zápis do 1. třídy
na školní rok 2011 – 2012
dne 24. 1. 2011
od 13.00 – 16.00 hod.
v budově Základní školy Vidče
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, střením, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon).
Mgr. Zdeněk Chrástecký, ředitel školy

ZVEME VÁS DO NAŠÍ PŮJČOVNY
KARNEVALOVÝCH KOSTÝMŮ
V "TRAFICE-PAPÍRNICTVÍ"
NA HORNÍ BEČVĚ.
CENA PŮJČOVNÉHO JE 120 KČ
+300 KČ VRATNÁ KAUCE.
V NABÍDCE MÁME CCA100 KOSTÝMŮ.
TEL.: 725 686 411

Ke každému zakoupenému dámskému a pánskému flaušovému kabátu
a bundě, ke každému pánskému obleku obdržíte
naprosto špičkový dárek zdarma! Láhev 0,5 l tradičního Fernetu!
Fernet Vás nadchne a potěší skutečně brilantním chuťovým zážitkem.
Nabízíme: neuvěřitelný výběr pánských a dámských flaušových kabátů
od 999,- Kč (včetně nadměrů), kalhoty ve všech velikostech
od šokujících 99,- Kč, vyčerpávající sortiment pánských obleků
od skvělých 999,- Kč, dámské a pánské bundy od 499,- Kč,
super výběr kravat za 99,- Kč, řemeny za 99,- Kč,
pánské košile od 199,- Kč, výběr dámských kostýmů
a spoustu dalšího kvalitního zboží za velmi nízké ceny.
Neváhejte a přijďte se pro svůj FERNET ZDARMA!
Akce platí minimálně 14 dnů od vyjití tohoto inzerátu
1. patro nad
CYKLO KREMEL
vchod z boku

Vlastníte střechu, kterou byste možná rádi využili také trochu jinak, výhodněji,
ekonomičtěji? Chtěli byste i letos vydělávat na tom, že slunce svítí i přes to, že
v tomto roce jsou podmínky pro solární systémy horší, než byly v minulých
letech? Stále jsou tyto systémy velmi výhodné, řadí se mezi velmi výhodné
finanční produkty.
Naše společnost vznikla na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti
energetiky. Zabýváme se dodáním fotovoltaických elektráren (FVE) formou
dodávky „na klíč“. Neváhejte nás kontaktovat, zjistíme nejvýhodnější řešení pro
Vás, proměříme Vaši střechu, nabídneme řešení i přes to, že máte k dispozici
pouze část finančních zdrojů, které jsou potřebné pro vybudování
fotovoltaického systému.
Přehledová tabulka finančních toků FVE s různým instalovaným výkonem:
Výkon FVE
5 kW
10 kW
15 kW
20 kW
30 kW
a) sedlová
35
70
100
140
250
b) rovná
70
150
200
300
400
Výkupní cena 1.*
7,50 Kč
7,50 Kč
7,50 Kč
7,50 Kč
7,50 Kč
Vstupní náklady (bez DPH) 390 000 Kč 780 000 Kč 1 125 000 Kč 1 480 000 Kč 2 160 000 Kč
Roční výnos
47 000 Kč
94 000 Kč
140 000 Kč
188 000 Kč
280 000 Kč
Návratnost
9 let
9 let
9 let
9 let
8 let
Výkupní cena 2.**
6,50 Kč
6,50 Kč
6,50 Kč
6,50 Kč
6,50 Kč
Vstupní náklady (bez DPH) 390 000 Kč 780 000 Kč 1 125 000 Kč 1 480 000 Kč 2 160 000 Kč
Roční výnos***
59 000 Kč 119 000 Kč 178 000 Kč
238 000 Kč
350 000 Kč
Návratnost
7 let
6 let
6 let
6 let
6 let
Úspora CO2 v (g/rok)
4 887 500 9 775 000
14 662 500
19 550 000
28 900 000
Úspora CO2 v (g/20 let)

97 750 000

195 500 000

293 250 000

391 000 000

Greener, s.r.o., Proskovická 773/10, 700 30 Ostrava-Výškovice
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578 000 000

*

Výkupní cena 1 = v režimu
přímého prodeje
** Výkupní cena 2 = v režimu
zeleného bonusu
*** Roční výnos – v režimu
zeleného bonusu
Umíme realizaci FVE, umíme
Vám pomoct také při zajištění
potřebných zdrojů.

Kontaktujte nás:
Daniel Plinta
tel: +420603847007,
daniel.plinta@greener.cz
www.greener.cz

Č.j. 2010/5440/SVS

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního
zákona, v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se
týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších
předpisů

mimořádná veterinární opatření:
Článek I.
Dnem 1. 1. 2011 se chovatelům skotu staršího 3 měsíců, chovaného jako hospodářská zvířata, nařizuje povinné očkování v uzavřeném
pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území ČR, za těchto podmínek a požadavků:
1) K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem
katarální horečky ovcí sérotyp 8 – BioBos BTV 8.
2) Opakované očkování zvířat, která byla již proti katarální horečce ovcí očkována v roce 2010, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2011.
U těchto zvířat se již další přeočkování neprovádí.
3) Očkování zvířat, která dosud nebyla proti katarální horečce ovcí očkována, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2011. Přeočkování
zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobce očkovací látky. Přeočkována musí být i zvířata očkována v prosinci 2010.
4) Zabezpečit provedení povinného očkování a přeočkování soukromým veterinárním lékařem.
5) U mláďat narozených od očkovaných matek zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození.
V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí
od očkovaných matek.
6) V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována
očkovací látkou a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.
Článek II.
Soukromým veterinárním lékařům provádějícím povinné očkování a přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 se
stanoví tyto podmínky a požadavky:
1) Soukromý veterinární lékař obdrží očkovací látku po uzavření smlouvy o provedení odborné veterinární činnosti s příslušnou KVS,
které v souladu s ustanovením § 61 odstavec 1 písm. a) veterinárního zákona oznámil zahájení činnosti. Minimálními obsahovanými
náležitostmi této smlouvy musí být počet odebraných dávek očkovací látky a balení očkovací látky pro jednotlivé druhy zvířat, pevná
cena za očkování, lhůta, ve které soukromý veterinární lékař musí KVS vrátit nepoužitou očkovací látku, záruka soukromého
veterinárního lékaře za řádné zacházení s očkovací látkou v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky a sankce za nedodržení
smlouvy.
2) Provést očkování a přeočkování v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování
klinicky zdravá.
3) O provedeném očkování a přeočkování učinit záznam do evidence chovatele na hospodářství s uvedením počtu očkovaných zvířat,
identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.
4) Učinit záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT – datum
očkování.
5) Předložit KVS nejpozději do 14 dnů od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané potvrzení.
1)
2)

Článek III.
Chovateli, který přijal očkovaná zvířata, se nařizuje provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat,
identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.
Chovatel – příjemce mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich
narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že
zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek IV.
Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete, zmetání a/nebo zjištění klinických příznaků
infekčního onemocnění do 7 dnů po datu očkování zvířat oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné KVS, která provede
epizootologické šetření s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření. Podání učiní písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Článek V.
KVS může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného
očkování v uzavřeném pásmu v těchto případech:
- jedná se o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách,
- jedná se o skot starší 3 měsíců chovaný jako hospodářská zvířata, který bude nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti vyvezen do třetí země,
- jedná se o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo
k vývozu do třetích zemí a býčky určené do odchoven plemenných býků a v odchovnách plemenných býků.
Článek VI.
Státní veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku
z nařízeného povinného očkování v uzavřeném pásmu v ostatních případech neuvedených v článku V.
Článek VII.
Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4
veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva
zemědělství.
Dnem 31. 12. 2010 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatřeních č.j. 2010/875/SVS ze dne 4. 3. 2010.
V Praze dne 27. 12. 2010
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MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
se 6. ledna rozléhalo po Vidči, kdy se malí koledníci
vydali ze školky, aby zakoledovali na Obecním úřadě
a na základní škole. Dětem se zpívání a koledování i navzdory
chladnému počasí náramně líbilo, a tak místo krátké koledy,
kterou jsme měli v plánu – byla koleda delší.
Děti si ráno zhotovily koruny s písmenky K, M, B –
rozdělily se do trojic a mohly vyrazit. Jako první jsme
zazpívali našim nejmladším dětem pod okny MŠ a potom
následovala první zastávka u pana Dobeše, který nás obdaroval
sto korunou a tím to děti začalo ještě více bavit. Následně
zazpívaly pod okny pošty, v obchodě, u p. Vlasty, na OÚ,
na základní škole, p. kuchařkám ve školní jídelně a dále všem
lidem, které jsme po cestě potkaly.
Našim koledníkům ani nevadilo, že jim občas vítr
odfoukl korunu z hlavy. Byli rádi, že mohli potěšit své známé!
Vydělané ,,korunky“ byly uschovány a dobrotky
spravedlivě rozděleny.
Za MŠ zapsala Ivana Cabáková, Hana Crhová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
V sobotu 8. ledna 2011 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka. V obci koledovalo 9 skupinek koledníků, kteří vybrali
částku celkem

61.171,00 Kč.

Tříkrálové sbírky z minulých let:
r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010

33 959, 50,34 069,32 253,41 599, 50,40 062, 50,46 691, 50,48 282,48 905,61 477,-

Všem dárcům děkujeme.

Sport
Fotbalová příprava na jarní zápasy začíná
Tradičně nejvýznamnější akcí související se zimní přípravou je účast mužů na zimním turnaji. Zimní turnaj Valašské Meziříčí
"Gulášfest-Cup 2011" se letos bude týkat právě i družstva Vidče. Turnaj má 4 skupiny – A, B, C, D. Naši fotbalisté – muži – byli
rozlosováni pořadateli do skupiny „A“, ve které je 7 družstev a možnost přizvat si soupeře k 1 zápasu (to platí i pro další členy naší
skupiny, protože 1 místo zůstalo ve skupině „A“ neobsazeno). Zápasy budou odehrány na umělé trávě, za umělého osvětlení.
Skupina A
Výsledky všech zápasů a podrobné
Skupina B
Skupina C
Skupina D
informace
budou
postupně
uveřejňovány
TJ Juřinka
Val. Bystřice
Leskovec
ženy VM A
v regionálním tisku a v neposlední řadě na webu
Kateřinice
Podlesí
Všemina
ženy FK Olomouc
obce Vidče a také průběžně zde ve zpravodaji.
FC Vsetín
FC Lhotka n. Bečvou
TJ Mořkov
ženy Holešov
Val. Meziříčí B FC Lhotka u Vsetína
Halenkov
ženy Lubina
Hrachovec
Poličná
Hovězí
Zubří
Tatran Janová
Krhová
Vidče
Jablůnka
Val. Meziříčí jun.
VS – volný soupeř
Semetín
Jarcová
Podrobný los videčského družstva je zde:

Připomenutí pozvánky na sportovní ples

1. Sobota 22.ledna 2011 – 16:20-17:55 hod Hrachovec – Vidče
2. Pátek 28.ledna 2011 – od 20:00 hod Vsetín – Vidče
3. Sobota 5.února 2011 – 19:00-20:35 hod Vidče – VS (volný
soupeř)
4. Sobota 12.února 2011 – 18:10-19:45 hod Juřinka – Vidče
5. Pátek 18.února 2011 – od 18:00 hod Kateřinice – Vidče
6. Pátek 25.února 2011 – od 20:00 hod Val.Mez „B“ – Vidče
7. Neděle 13.března 2011 – 18:10-19:45 hod Vidče – Zubří

Jak jste byli informováni v prosincovém čísle
Videčského zpravodaje, také letos je připraven sportovní ples.
Pořádá ho již tradičně fotbalový oddíl TJ Vidče. Letos se bude
ples konat v sobotu 29. ledna 2011 od 19:30 hod. v kulturním
domě. Všichni jste srdečně zváni. Předprodej vstupenek – Petr
Jurča - 606 763 483.

Mgr. Petr Liška

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého
měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory
redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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