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Aktuální informace obecního úřadu
Sdělujeme občanům termín sběru a svozu nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
uskuteční se v sobotu 2. dubna 2011 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají nezměněna, tj. parkoviště před sídlem firmy „Fabián“,
parkoviště u budovy obecního úřadu, parkoviště před bývalým obchodem
„U Hajného“.
Ve stejný den bude proveden i sběr železa. Pozor (!), pouze do kontejneru
u budovy obecního úřadu.
Kanalizace obce
V současné době proběhly
schůzky s občany (celkem
čtyři), na kterých
byli
představeni zástupci spol.
Voding Hranice, kteří budou
zpracovávat
projektovou
dokumentaci stavby kanalizačních přípojek na hlavní
kanalizační řad obce od jednotlivých rodinných domů.
Podepsané „smlouvy o vzájemné součinnosti“ nám prosím
odevzdávejte zpět na OÚ. Děkujeme.
Stavba kanalizace pokračuje (od dolního konce obce) zatím
v zeleném pásu vedle komunikace směrem na Střítež
nad Bečvou. Ve 12. týdnu se bude kopat již v obci (boční
komunikace nad Portášem).
Děkujeme všem našim občanům, kteří i letos pomáhají obci s úklidem posypového materiálu, který zůstal po letošní
zimě na bočních cestách, popř. na cestě hlavní před rodinnými domky.

Další informace
Ve čtvrtek 10. března tohoto roku se uskutečnilo
v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně slavnostní
setkání knihovníků a starostů obcí Vsetínska. Po úvodní
pracovní části následovalo slavnostní vyhlášení nejlepších
knihovníků v okrese za rok 2010. V kategorii
dobrovolných knihovníků zvítězila naše dlouholetá
knihovnice paní Dagmar Karasová. Pro naši místní

knihovnu je to již druhý nemalý úspěch. Připomínáme, že
v roce 2007 byla naše knihovna v soutěži Vesnice roku
2007 vyhodnocena jako nejlepší ve Zlínském kraji
a třetí v celorepublikové soutěži. Paní Karasové
blahopřejeme k tomuto vyznamenání a přejeme ještě
hodně radosti mezi spokojenými čtenáři naší místní
knihovny.
Starostka Štěpánka Mikulenková

Usnesení č. 4/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 2. 2011
31/11 Rada obce Vidče schvaluje navržený program schůze.
32/11 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 3/2011 ze dne
4. 1. 2011. Úkoly jsou splněny kromě zaslání příspěvku ve výši 8 tis. Kč
spol. Pečovatelská služba o.p.s. Rožnov p.R. Bude splněno do konce
8.týdne.
33/11 Rada obce Vidče bere na vědomí aktuální informace
o připravované stavbě kanalizace obce (zahájení stavby, schůzky občanů
s firmou Voding Hranice s.r.o.). Doplnila a schválila smlouvu „Smlouvu
o vzájemné součinnosti a plná moc stavebníka“ pro zpracování projektové
dokumentace v souvislosti s akcí budování kanalizačních přípojek. Rada
pověřuje starostku obce připravené smlouvy podepsat.
34/11 Rada obce Vidče projednala a povolila průjezd závodních aut
v lokalitě Spina v rámci Mezinárodního Mistrovství ČR Rally 2011,
konané ve dnech 25. - 26. 3. 2011.
35/11 Rada obce Vidče jmenovala členy Kulturní komise – předseda
Zdeňka Holišová, členové Ludmila Smutková, Dagmar Karasová, Lucie
Mikulenková, Lucie Korencová. Komise pro školství, mládež, volný čas
a sport – předseda Lenka Machulová, členové Naděžda Jaskulová, Marie
Jurčová, Simona Jurčová, Miroslava Kubišová, Jitka Macečková, Pavla
Malinová, Pavel Drda, Petr Jurča, Komise pro informace a propagaci –
předseda Dagmar Karasová, členové, Jana Karasová, Mgr. Dagmar
Kovářová, Hana Crhová.

36/11 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost souboru Valašenka při ZŠ Vidče
a Mysliveckému sdružení Vidče. Pověřuje starostku obce připravit
a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku podepsat.
37/11 Rada obce Vidče schvaluje Programové prohlášení obce
pro volební období 2010-2014. Zároveň schvaluje Plán práce Rady obce
Vidče na rok 2011.
38/11 Rada obce Vidče projednala a schválila projekty k realizaci na rok
2011.
39/11 Rada obce Vidče projednala a schválila Dohodu o dočasném
pronájmu pozemku v majetku obce p.č. 463/6 (ost. plocha) manželům
Michálkovým pro manipulaci se stavebním materiálem v průběhu
výstavby jejich RD. Současně schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku (část sjezdu po pozemku v majetku obce)
ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
40/11 Rada obce na základě cenové nabídky schvaluje opravu havarijního
stavu sociálních zařízení v budově KD Vidče (v prostoru vstupu do dílny
a kotelny).
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Jubilanti

www.KANCLIR.cz

V březnu slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. K základnímu
provedení je možno dodat na přání různé
bezpečnostní i komfortní příslušenství.
Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se
prodejem i výstavbou oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
kované ploty, průmyslové, mobilní.
Pletivo s povrchem Zn+PVC výšky 100cm
od 43,-Kč/m. Pletivo v. 150cm/oko
50x50mm, Zn+PVC, za 59,- Kč/m.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny skladem. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

Pozvánka na divadlo
Divadelní soubor Chaos uvede
v neděli 10. dubna 2011 v sále kulturního domu
v 15. hodin hru Olgy Scheinpflugové Okénko.
Je to situační komedie o tom, kterak se etik
Johánek jednou napil a hroutí se mu svět.
Více informací na webových stránkách
www.divadlochaos.cz.
Akci organizuje Kultrní komise RO.
Předprodej vstupenek zajišťuje D. Karasová
v knihovně (středa 13:00 – 18:00, pátek 12:00 – 17:00)
nebo kdykoliv doma. Je možno volat na mobil 737 073 070
a domluvit se. Zakoupené lístky budou jako místenky.
Cena vstupenky je 40 Kč.
Přijďte si zpříjemnit neděli a pobavit se.
Srdečně zvou pořadatelé
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Balejík Vladimír
Večeřová Anna
Fryšara Jindřich
Hajná Anna

65 let
65 let
75 let
104 let

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

Hody, hody, doprovody dejte vejce
malovaný...
Velikonoce se blíží, a i když se to zatím
nezdá, zima skončila a jaro přišlo opět mezi
nás.
S jarem přicházejí i velikonoční svátky.
Každý z nás se těší na teplé sluneční paprsky, svěží zeleň
první travičky, na pestrobarevnost jarních květin.
Začněme se na svátky jara připravovat včas! Když
se řeknou velikonoce, vybaví se nám malovaná vajíčka –
velikonoční kraslice.
Kraslice mají dlouhou historii. Už odpradávna je
vejce symbolem nového života, neboť samo zárodek života
obsahuje. Vejce se kladla do hrobů zemřelých. Lidé věřili
magické moci vajec a pomalovávali je různými mystickými
ornamenty. Dnes se od magie upustilo, ale vajíčka se barví
nadále. Postupem času vzniklo několik technik zdobení
vyfouklých velikonočních vajíček.
Paní Míša Bařinová, společně s Vámi, Vám pomůže
takové bílé vyfouklé vajíčko ozdobit. Naučí Vás několik
technik zdobení vajíček – voskovou batiku, vyškrabování,
voskový reliéf či děrování.
Srdečně Vás zve, ve spolupráci s Kulturní komisí
RO do sálu Kulturního domu ve Vidči, a to ve čtvrtek
7. dubna 2011 od 15 hod. do 18 hod. Přijďte si namalovat
svou vlastní „Videčskou kraslici“. Bude uspořádána soutěž
o nejzdařilejší velikonoční vajíčko. Soutěžit se bude
v kategoriích: děti do 6 let, děti od 7 do 9 let, děti od 10 do 12
let, děti od 13 do 15 let a dospělí. No a ke každé soutěži patří
i ceny a vítězi dostanou i medaile. Také bude zajištěn prodej
malého občerstvení a víc už neprozradíme.
Srdečně zveme všechny, bez rozdílu věku a pohlaví.
Vyfouklá vajíčka máme, ale nikdy není dost, proto podaří-li se
Vám doma nějaké vyfouknout, vezměte je sebou. Děkujeme.
Srdečně zvou a těší se na Vás pořadatelé

Knihovna
Březen je měsícem čtenářů. Také v naší
knihovně vycházíme čtenářům vstříc a mimo
různých akcí vyhlašujeme amnestii pro
nezodpovědné čtenáře. Ti mohou vrátit knížky
bez pokuty za opožděné vrácení. Nově
přihlášení čtenáři v měsíci březnu nemusí platit čtenářský
poplatek. Využijte těchto výhod a přijďte.
V knihovně proběhl také týden čtení. Čtenáři se
seznámili s novou regionální literaturou, které je poslední dobou
nebývale hodně. Děti si přečetly pověsti vztahující se k bájné hoře
Radhošť. Našli jsme je v dokumentaci, kterou zpracoval čtenářský
kroužek do soutěže nakladatelství Albatros. Bylo to ještě
pod vedením M. Švajdové.
Paní B. Zajícová z Městské knihovny Rožnov připravila
besedy pro děti z mateřské školy a pro žáky 7. a 8. třídy základní
školy. Tyto besedy jsou prospěšné, protože kromě naučných
i zábavných informací připomenou dětem, že máme krásnou
knihovnu plnou knížek. Děti se často vracejí právě pro knížky,
o kterých byla beseda.
Ve čtvrtek 10. března jsem se s paní starostkou
zúčastnila setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů
okresu Vsetín, které se uskutečnilo v Masarykově veřejné
knihovně ve Vsetíně. Seznámily jsme se se statistikou za rok
2010, aktuálními informacemi a Z. Houšková z Národní knihovny
Praha pro všechny připravila přednášku knihovna v obci aneb „Co
venkovské knihovny umějí a mohou“.
Potom následovalo slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín za rok
2010, jak vás informovala paní starostka. Byla jsem úspěšná
v kategorii dobrovolný knihovník a obdržela jsem diplom, krásnou
kytici a dárky, za které moc děkuji MVK Vsetín. Chtěla bych

poděkovat paní starostce, která i v době, kdy má obrovské starosti
s kanalizací, si udělala čas a jela se mnou. Jezdíme každý rok
a z toho je vidět, že má zájem o knihovnu a ráda čte. Děkuji ji také
za vstřícnost, pochopení a ochotu řešit problémy naší knihovny
a její provoz. Mé díky patří také Ing. D. Kubišovi, který mě
po dobu, kdy pracoval na obci jako místostarosta ochotně a se
zájmem pomáhal především s počítači a technickými problémy.
MěK Rožnov. je středisková knihovna a pomáhá knihovnám
na vesnicích. Jsem knihovnicí 19 let a celou dobu spolupracuji
s B. Zajícovou, která mne všechno učila, nakupovala knížky,
dělala besedy pro ZŠ a MŠ. Pro mne byla vždy oporou
a za úspěchy naší knihovny v roce 2007 a 2010 vděčíme také jí.
Má na starosti také knihovnu ve Valašské Bystřici, která za její
pomoci měla ještě více ocenění než knihovna naše. Jenomže také
Božence Zajícové léta přibývají a přišel den, kdy odchází
do důchodu. Děkuji jí za sebe, obec a čtenáře za všechno, co pro
knihovnu udělala. Za obětavost, zodpovědnost a trpělivost, se
kterou umí všechno vyřešit. Vždy jsem se mohla spolehnout, že
mně pomůže, poradí, a také mě vyslechne. Milá Boženko, děkuji
Ti za celá léta podpory a přeji Ti hodně zdraví, klidu, pohody
a hlavně si užívej zasloužený odpočinek podle svých představ.
Knihovna pozvala na 13. dubna známého ilustrátora
dětských knih Adolfa Dudka, který si pro děti MŠ a 1. třídy ZŠ
připravil zábavný program s malováním a soutěžemi. Akci bude
financovat Kulturní komise RO ze zisku z dětského karnevalu.
V knihovně máme také hodně knižních novinek jak pro
děti, tak i pro dospělé. Budou vyměněny také cirkulační soubory,
takže čtenáři mají bohatý výběr. Jste srdečně zváni do místní
knihovny.
Knihovnice D. Karasová

Akce základní školy v únoru 2011
V únoru, 1. měsíci 2. pololetí, si děti odpočinuly v době
jednodenních pololetních prázdnin a týdenních jarních prázdnin.
2. února se J. Smutek z 8. třídy zúčastnil ve vsetínském
zámku okresního kola Dějepisné olympiády, která je určena
žákům 8. a 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
Skončil 30. ze 45 soutěžících.
Do knihovny na čtenářskou besedu s paní Zajícovou
zavítali žáci šesté a poté čtvrté třídy. Tento den zajistil pan ředitel
Z. Chrástecký dříve na vesnici nezbytnou akci – zabíjačku.
Čtvrcení a zpracování prasete mohli ve školním dvoře pozorovat
žáci i veřejnost. Všichni mohli také ochutnat zabíjačkové
pochoutky, jež připravovali otec a syn Dobešové, L. Mandula

a V. Nerad a kuchařky školní kuchyně.
28. února se v Rožnově zúčastnili
soutěže ve vybíjené chlapci 5.-7. třídy.
V měsíci únoru byla v Rožnově p. R.
vyhodnocena výtvarná soutěž Zima na Valašsku. Velmi úspěšný
v ní byl Lukáš Petružela z 5. třídy, který obsadil 1. místo.
V únoru také probíhal na škole sběr starých
autolékárniček, které byly po vytřídění odvezeny do Rožnova
na sběrné místo Adry. Aktivní byli zejména sedmáci vedení
K. Smutkovou a F. Adamem. Sesbírali 100 autolékárníček.
J. Pečálková

Sport
„Ze žádného soupeře nemám strach“, říká před jarními zápasy jeden z nejlepších střelců
Středomoravské 1.A třídy – videčský fotbalový útočník Michal Kramoliš

2.

3.

4.

5.

1. Michale - je nějaký soupeř z nynější 1.A třídy
skupiny „A“, ze kterého máš respekt ?
„Mám respekt ke každému soupeři, nejen z 1.A třídy. Ale
ze žádného soupeře nemám obavy nebo snad strach.“
Který soupeř v tabulce mužů by si podle tebe zasloužil postup
do Krajského přeboru ?
„Postup si zaslouží ten tým, který bude mít po šestadvaceti
kolech nejvíce bodů.“
Jaké vidíš ty sám v nynějším videčském fotbale silné a slabé
stránky ?
„Doufám, že naší nejsilnější stránkou v jarní části bude
týmový duch, snaha bojovat jeden za druhého a každého pro
tým. Doufám, že slabé stránky mít nebudeme a ani mi
nepřísluší je jakožto jednomu z členů týmu hodnotit.“
Myslíš si, že máš na jaro jako dlouholetý nejlepší střelec
dobrou formu ?
„Nemyslím si, že podstatná je moje forma. Doufám, že se bude
dařit celému kolektivu mužů.“
Který tým z nejvyšší české fotbalové ligy je tvůj oblíbený ?

6.
7.

8.

9.
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„Momentálně Olomouc a Plzeň, protože předvádějí pro diváky
atraktivní a moderní fotbal.“
Vzkázal bys něco našim soupeřům před jarními zápasy ?
„Přes zpravodaj bych jim nic nevzkázal. Vše se rozhodne vždy
na hřišti.“
Jaké to je být dlouhodobě nejlepším střelcem mužů ?
„Nezastírám, že mě to těší. Nicméně to chápu v poslední době
spíše jako zavazující – vůči spoluhráčům, vůči lidem kolem
videčského fotbalu i vůči fanouškům.“
Chtěl bys něco sdělit videčským fanouškům teď před začátkem
jarní části sezony ?
„Přál bych si, aby chodili na fotbaly v co nejhojnějším počtu
a aby se snažili vidět na našich výkonech to pozitivní. A pokud
je už potřeba něco kritizovat – nechť je kritika alespoň
konstruktivní.“
Neláká tě hrát fotbal ve vyšší soutěži za jiný tým ?
„Láká mě zahrát si vyšší soutěž ve Vidči.“
Za rozhovor děkuje P. Liška

Na zimním turnaji ve Valašském Meziříčí se našim fotbalistům nedařilo
Naši fotbalisté – družstvo mužů – se letos zúčastnili zimního turnaje ve Valašském Meziříčí. Tam se však letošní účinkování
nevydařilo. Výsledky: Hrachovec – Vidče 4:0, Vsetín – Vidče 1:0, Juřinka – Vidče 1:0, Kateřinice – Vidče 5:1, Valašské Meziříčí „B“ –
Vidče 4:0. Důležitou skutečností i přesto zůstává, že i letos vedení TJ Vidče – oddílu kopané – využilo možnosti a přihlásilo družstvo
mužů na souvislý zimní turnaj, který je v rámci zimní přípravy velice přínosný.

Jarní mistrovská utkání sezony 2010/2011
DATUM
2.-3.4.
9.4.
16.-17.4
23.-24.4.
30.4.-1.5.
7.-8.5.
14.-15.5.
21.-22.5.
28.-29.5.
5.6.
11.-12.6.
19.6.

MUŽI
V-Val.Mez"B"
Juřinka - V
V - Lukov
P.Lhota - V
V - Hrachovec
Dol.Bečva - V
V-Štítná n.Vl.
Hutisko - V
V-Vlachovice
Zubří - V
V - Vizovice
Nedašov - V

DOROST
So-15:30
So-15:30
So-16:00
Ne-16:00
So-16:30
Ne-16:30
So-16:30
Ne-16:30
So-16:30
Ne-16:30
So-16:30
Ne-16.30

V-Val.Bystřice
Choryně - V
V - Juřinka
Hor.Bečva - V
V - Zubří
Branky - V
V - Podlesí
Hutisko - V
V- Střítež n.B.
V - Poličná
Zašová - V

MLADŠÍ ŽÁCI

Ne-10:00
U
Ne-10:00
So-16:00
Ne-10:00
Ne-13:30
Ne-10:00
So-16:30
Ne-10:00
Ne-10:00
So-16:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

So-13:00
U
So + U
So-13:00
U
So-13:00
So-13:00
So-13:00
So-13:00
Val.Bystřice - V Ne-10:15
NT = náhradní termín; U = bude upřesněno
© 10.03.2011 Mgr. Petr Liška
tjvidce@seznam.cz
NT–ST 3.5+25.5. 17:00
NT– ST 3.5.+25.5. 17:00
NT–ST 3.5.+25.5. 17:00
NT - ST 25.5. 17:00 nebo dle dohody
nebo dohoda
nebo dohoda
nebo dohoda
fotbalová skříňka v centru obce, Videčský zpravodaj 1x/měsíc; www.vidce.cz - sekce fotbal; pondělní VALAŠSKÝ DENÍK
V - Vigantice
V-Kateřinice
Jarcová - V
V - Zubří
Hrachovec-V
V - Podlesí
Loučka - V
V - Pr.Bečva

Ne-13:00
Ne-13:00
So-14:00
Ne-13:00
So-14:00
Ne-13:00
Ne-14:00
Ne-13:00

V - Vigantice
Hor.Bečva - V
Zašová - V
V - Zašová
Krhová - V
V-Val.Bystřice
Vigantice - V
V - Hor.Bečva
V - Krhová

Máte-li zájem o rozlosování v elektronické podobě, je k dispozici na internetu www.vidce.cz – odkaz „sport“ – položka
„fotbal“ . Přeju všem fotbalistům z Vidče, ať se jim v jarních zápasech daří, ať se jim vyhýbají zranění a též mnoho spokojených
diváků v hojném počtu.
Mgr. Petr Liška

Futsal BAR BORA BORA VIDČE
Dne 26. 2. 2011 zakončili svou již osmou sezónu 2010/11 futsalisté z Vidče, hrající stále
pod hlavičkou místního baru Bora Bora. Před sezónou došlo k výrazným změnám jak v samotném
uspořádání soutěží, tak hlavně v kádru našeho mužstva. Z důvodu zdravotních i pracovních ukončili či
přerušili činnost Richard Maléř, Radim Basel a Lukáš, Marek a Dušan Petruželovi. Proto jsme byli
nuceni doplnit mužstvo novými hráči, do brány Michal Cáb a do pole Dalibor Nerad a v průběhu sezóny Martin Dobeš.
Krajský přebor byl nově vytvořen na Zlínsku a zúčastnilo se ho 12 družstev převážně z okolí Zlína a Kroměříže. Z okresu
Vsetín zde nefigurovalo žádné družstvo a je otázkou, zda letošní vítěz Okresního přeboru Draci Val.Meziříčí využijí možnosti startu
v této soutěži v příštím ročníku. Na Vsetínsku byly tedy před sezónou vytvořeny 3 soutěže, Okresní přebor s naší účastí a dále Okresní
soutěže I. a II.třídy. Všechny s počtem 11-ti družstev. Soutěž začala 24.10.2010 a odehrála se tentokráte ve třech halách, Nadace Zubří,
ve Vsetíně Na Lapači a na Koryčanských Pasekách v Rožnově p.R., systémem 20 zápasů, 2x20.minut, 2x s každým soupeřem, 1+4 hráči
do pole se střídáním „letmým způsobem“.
Po rozpačitém úvodu sezóny, kdy bylo znát, že se teprve sehráváme a kdy nám v některých zápasech chybělo potřebné štěstí
v koncovce, jsme se rozehráli k vynikajícím výkonům. Nutno dodat, že v druhé polovině soutěže jsme ani jednou neprohráli a patřili
k nejlepším družstvům. Okresní přebor vyhráli s přehledem Draci Val.Meziříčí, naopak nejvyšší okresní soutěž opouštějí Al Capone
Rožnov p.R a Dlouhý dým Podlesí. My jsme nakonec skončili na vynikajícím pátém místě a i v příštím roce se budeme utkávat
s nejlepšími celky v okrese.
Na závěr ještě statistika a internetové odkazy futsalových soutěží www.futsal-zlinsko.cz, www.fzv.wgz.cz.
Výsledky:
Bar Bora Bora Vidče – Tornádo Val.Meziříčí 5:4
Bar Bora Bora Vidče – Nadace Zubří
2:7
Bar Bora Bora Vidče – Krásno Val.Meziříčí 14:1
Bar Bora Bora Vidče – Al Capone Rožnov
1:4
Bar Bora Bora Vidče – HC Rožnov
2:3
Bar Bora Bora Vidče – SK Vichury
1:7
Bar Bora Bora Vidče – Draci Val.Meziříčí
3:5
Bar Bora Bora Vidče – Dlouhý dým Podlesí 3:5
Bar Bora Bora Vidče – Mikeska Vsetín
2:3
Bar Bora Bora Vidče – Caffé bar Rožnov
9:2

1:1
5:1
6:3
4:3
9:3
3:1
8:5
4:4
2:2
4:3

Konečná tabulka:
1. Draci Valašské Meziříčí
2. Tornádo Valašské Meziříčí
3. Nadace Zubří
4. Mikeska Vsetín
5. Bar Bora Bora Vidče
6. Krásno Valašské Meziříčí
7. SK Vichury
8. HC Rožnov p. R.
9. Caffé bar Rožnov p.R.
10. Al Capone Rožnov p. R.
11. Dlouhý dým Podlesí

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
11
11
10
10
10
9
8
8
7
4

2
2
1
3
3
1
1
2
1
1
1

5
7
8
7
7
9
10
10
11
12
15

97 : 69
112 : 74
90 : 82
76 : 63
88 : 67
83 : 98
82 : 67
57 : 76
73 : 94
69 : 84
74 :127

41
35
34
33
33
31
28
26
25
22
13

Střelci branek s počtem odehraných utkání : Jiří Vaculín 18 branek/20 zápasů, Dalibor Nerad 15/17, Radek Mičkal 13/18, Petr
Špůrek 9/16, Pavel Drda 8/14, Petr Stodůlka 8/17, Martin Dobeš 4/3, Dalibor Kubiš 4/18, Miroslav Bortl 4/18, Vladislav Basel 3/18,
Milan Drda 2/4, Michal Cáb 0/16, Ivo Kristek 0/2, Michal Kramoliš 0/1.
Vladislav Basel
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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