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Aktuální informace obecního úřadu
- Vážení občané, již opakovaně připomínáme, že pálení trávy (popř. dalšího
domovního odpadu) je možno provádět výjimečně na vhodném místě a pouze
v případě, že je tráva úplně suchá (taktéž jiný odpad - ořezy apod.) a pro pálení
jsou vhodné povětrnostní podmínky. Kouřové „signály“ jsou možná romantické
v trampských písních, ve skutečnosti je tento stav odporný a okolí obtěžuje. Prosím,
pamatujte na to. Další, velmi nepříjemný nešvar, který nesmírně obtěžuje sousedy,
a na který jsme byli v letošním roce (i v minulých letech, ale ne tak často)
upozorněni, je sekání trávy sekačkou v neděli! Ti občané, kteří pracovně pobývali
v zahraničí dobře ví, že tuto činnost by si ve státech západně od nás, dovolit nemohli.
Pracovitost je pěkná a bohulibá činnost, ale pokud vás popadne v neděli a používáte
k práci motorovou pilu, sekačku, aj., pak pracovitost přebije naprostá bezohlednost.
Situaci znovu projednáme na radě obce, pokud se stav nezmění – já věřím, že ano,
protože to naštěstí není hromadný jev, ale akce jedinců, tak tyto činnosti budou
omezeny „Nařízením rady obce“.
- V měsíci květnu byla dokončena a předána stavební část projektu „Protipovodňová
opatření obce Vidče“. Místní rozhlas byl přebudován na bezdrátový a je napojen
na integrovaný záchranný systém Zlínského kraje. Určitě jste první středu v měsíci
zaznamenali v pravé poledne zkoušku sirén, zkoušky budou probíhat pravidelně.
Cílem projektu je zajištění včasného varování občanů při nečekaných přírodních
pohromách (říjen 2009, povodně 2010, aj.) V rámci projektu zbývá ještě dopracovat
digitální povodňový plán Vidče. Připomínáme, že na projekt získala obec dotaci
ze SFŽP.
- Stavba kanalizace pokračuje v plánovaných termínech, v bočních komunikacích je práce často ztížena množstvím již uložených sítí
(voda, plyn, tel. kabely), popř. se do výkopu „tlačí“ spodní voda. Komunikace, včetně hlavní, jsou stavbou poškozeny, tento stav
bude trvat až do ukončení celého projektu. Jezděte prosím opatrně.
- Projekt „Havarijní střecha tělocvičny Vidče“ bude zahájen začátkem července a dokončen v druhé polovině srpna. Ze čtyř
doručených nabídek uchazečů, vybrala hodnotící komise nabídku cenově nejvýhodnější, kterou podal Vladimír Urban, klempířství
Vidče. I tady připomínáme, že na tuto opravu získala obec finanční dotaci od Zlínského kraje z Programu obnovy venkova.
Přeji vám všem pěkné léto
Štěpánka Mikulenková, starostka
A už tady máme opět letní prázdniny, nějak nám ten čas letí čím dál rychleji ……….
Našim žákům i jejich učitelům přejeme úspěšné zakončení školního roku 2010/2011. Děkujeme všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům v základní i mateřské škole za jejich práci v tomto školním roce. Všem dohromady přejeme
hezké prázdniny plné radosti a pohody.
Všem našim občanům přejeme slunečné léto, příjemnou dovolenou, málo starostí, a zároveň hodně trpělivosti a pochopení
s probíhající stavbou kanalizace. Děkujeme.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 7/2011 z jednání Zastupitelstva obce Vidče dne 31. 5. 2011
75/2011 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 7. zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení Lenka
Machulová, Karel Přibyl, ověřovatele zápisu Dagmar
Karasovou, Ing. Dalibora Kubiše. Zapisovatelkou byla určena
paní Ludmila Ondřejová.
76/2011 ZO Vidče ruší usnesení č. 6/2011 dle důvodové zprávy.
77/2011 ZO Vidče schvaluje podle §84 odst. 2 písm. x (plnit
úkoly stanovené zvláštním předpisem) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle §6 odst. 5,
písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Zadání územního plánu Vidče.
78/2011 ZO Vidče bere na vědomí námitky pana F. z Vidče

proti stavbě kanalizační stoky A4, vedené přes pozemky
p.č. 383,1946/2,2841, st.148/1 v majetku manželů,
které vznesl na jednání ZO Vidče dne 17. 5. 2011.
Současně vzalo na vědomí připomínky vlastníků rodinných
domů, kteří se dle projektu mají na kanalizační stoku A4 napojit
a kteří toto napojení od obce vyžadují.
ZO rozhodne o dalším postupu v řešení problematiky výstavby
stoky A4 až po dodání písemného vyjádření manželů k této
problematice.
79/2011 ZO Vidče schvaluje upravený plán práce na rok 2011.

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 7/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. 4. 2011
61/11 Rada obce Vidče projednala a schválila plán schůze.
62/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 6/2011 ze dne 29. 3. 2011.
63/11 Rada obce Vidče vzala na vědomí aktuální informaci
o kanalizaci obce. Projednala a schválila přípravu smlouvy
s Portášem, výrobním družstvem ve Valašské Bystřici o pronájmu
části pozemku na uskladnění materiálu pro kanalizaci. Zároveň
pověřuje starostku obce podepsat fakturu k proplacení ve výši
22.200,- Kč od Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje za zásah
do silničního tělesa.
64/11 Rada obce Vidče projednala a schválila dalších 9 smluv
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
65/11 Rada obce Vidče souhlasí s podáním Výzvy na výběrové

řízení – oprava budovy SAHARA a (částečně hrazeno MAS
a částečně obcí) a Výzvy na výběrové řízení – oprava střechy
tělocvičny vč. Výměny okapových svodů. V každé Výzvě budou
osloveny tři firmy.
66/11 Rada obce vzala na vědomí zadání územního plánu obce
včetně vyhodnocení připomínek, požadavků dotčených orgánů
a podnětů sousedních obcí. K již doplněnému zadání územního
plánu se vyjádří Zastupitelstvo obce na mimořádném zasedání dne
17. 5. 2011. Následně bude zveřejněna výzva k podání nabídky
pro výběr uchazeče na zpracování nového ÚP obce Vidče.
67/11 Rada obce schválila: zakoupení kopírky (formát A3).

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 8/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 5. 2011
68/11 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
69/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 7/2011 ze dne 26. 4. 2011.
70/11 Rada obce Vidče vzala na vědomí aktuální informace
o stavbě kanalizace obce. Současně byly projednány připravované
i dokončené ostatní stavební práce v obci.
71/11 Rada obce Vidče schválila v souladu s § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Smlouvou o poskytnutí podpory č. D/0526/2011/ŘDP v rámci
Podprogramu na podporu obnovy venkova, vyhlášeného Zlínským
krajem pro rok 2011, na projekt „Havarijní stav střechy
tělocvičny“. Rada obce pověřuje starostku obce Smlouvu
podepsat.
72/11 Rada obce schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu
č. 10077981 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí,
na akci „Protipovodňová opatření obce Vidče“ a pověřuje
starostku obce Smlouvu podepsat.
73/11 Rada obce schválila v souladu s § 102 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměnu
řediteli školy dle důvodové zprávy.

74/11 Rada obce schválila žádost Charity Valašské Meziříčí
o finanční příspěvek na činnost .
75/11 Rada obce projednala a vzala na vědomí možnost
přeshraniční spolupráce s obcí na Slovensku.
76/11 Rada obce schválila nákup nového počítače pro
matrikářku.
77/11 Rada obce projednala a schválila
- Uzavření Smlouvy o poskytnutí daňového poradenství uzavřená
v souladu odst. 2), § 269 obchodního zákoníku a odst. 3), § 3
zákona č. 523/92 Sb. o daňovém poradenství a Komoře
daňových poradců ČR ev.č. 1/2011/263/1 mezi obcí Vidče
a Ing. Jiřím Turoněm a pověřuje starostku obce Smlouvu
podepsat.
- Rada obce Vidče projednala a schválila další 4 Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a pověřila starostku obce smlouvy podepsat (viz zápis).
- Rada obce projednala dokument k přípravě nového územního
plánu obce Vidče – „Zadání“ a doporučuje Zastupitelstvu obce
„Zadání„ nového ÚP Vidče schválit.

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Jubilanti
V červnu slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Adámková Božena
Fusková Eva
Valová Eva
Kačmariková Marie
Kristek Ladislav
Liška Antonín

Goláňová Zdeňka
Hurtík Jan
Petružela Vladimír
Vlčková Božena

60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let

65 let
65 let
75 let
80 let

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

Hezké prázdniny
Přejeme všem spoluobčanům hezké prázdniny plné slunečných dní a pohody a krásnou dovolenou.
Chceme Vás zároveň upozornit, že v měsíci srpnu Videčský zpravodaj nevyjde, proto máte-li nějaké
příspěvky pošlete je již do červencového čísla. Uzávěrka pro posílání příspěvků bude výjimečně
posunuta na 20. července 2011. Děkujeme.
Redakční rada

Poděkování
Děkujeme paní ředitelce Mateřské školy Hance Crhové za dvouletou obětavou práci, která je vidět na vzhledu školky i na nekonečné
řadě aktivit pro děti. Přichází se stále novými, skvělými nápady. Přejeme jí krásné, slunečné a pohodové prázdniny.
Spokojení rodiče
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DNESKA MÁME VŠICHNI SVÁTEK, POJĎTE S NÁMI DOKOLA…
1. červen - svátek dětí jsme letos oslavili výletem.
Společné úsilí rodičů podílet se na sběru plastů v mateřské škole,
nám umožnilo výlet zafinancovat z těchto zdrojů.
Vypravili jsme se v 8.15 hod. autobusem od MŠ
do Semetína u Vsetína, kde na nás čekala dřevěná chaloupka
„hájenka“ obklopená lesy, protékajícím potůčkem s rybníkem
na dohled. Místo jako stvořené pro hry v přírodě s ekologickým
zaměřením. Černé mraky nad lesem a vzdálené zahřmění nás
trošinku vylekalo, ale náladu nám nezkazilo posezení u dřevěných
stolů a lavic, kde jsme měli velikánskou chuť na svačinku
a hlavně na dobrotky od rodičů, které jsme si nesli v baťůžku.

Děti byly rozděleny do skupinek a mladí lektoři si své
nové, malé žáčky odváděli do lesa. První skupinka byla vybavena
malými síťkami a už se ubírala pěšinkou k lesu k potůčku. První
nesmělé pokusy a za chvíli v nádobce první úlovky - larvičky
chroustíka s domečky z klacíčků jako z obrázků knížky Ferdy
Mravence. Po seznámení s ostatními tvorečky úlovku je děti
vypustily zpět do vody.

Přes potůček po pěšince k lanovému centru - děti
zdolávaly překážky a měly z toho, co zvládly velkou radost.
Po takových výkonech byly dobroty z baťůžků zasloužené.
Další výprava byla lesem na kopec k velkému
mraveništi. Cestou si děti sbíraly barevné přírodniny a nalepovaly
je na přírodní paletku. Následovalo ještě lovení a pozorování
pulců z rybníčku. Děti se ještě při lovení seznamovaly
s živočichy, kteří vodu obývají.

V poledne přišel k chuti výborný oběd v hájence. Jak
byly naše bříška naplněné, vykouklo na nás sluníčko a naši mladí
přírodovědci nás vyzvali k hrám na louce u hájenky.
14. hodina, čas odjezdu. Děti byly příjemně unavené,
spokojené nejen programem, ale i přírodním prostředím.
Chtěly bychom moc poděkovat všem lektorům
z ekocentra ,,ALCEDA“ Vsetín, kteří se o nás starali a měli
s dětmi velkou trpělivost. Samozřejmě poděkování patří všem
zaměstnancům hájenky, kteří se starali, aby nám celý den
nekručelo v bříšku a abychom zahnali žízeň. Určitě se budeme
rádi vracet!
Za MŠ zapsala : Jitka Kadlubiecová

Fotografie z brigády - kouzelná zahrada u mateřské školky

Květen na videčské škole
Měsíc květen začali žáci 2. stupně
výletem do Prahy. Umožnily jim ho České dráhy
nabídkou levnějšího jízdného, a tak 3. 5. vyrazili
do Prahy osmáci a deváťáci a druhého dne
šesťáci a sedmáci, kteří při procházce spatřili
některé pražské památky.
Den matek (někde i otců) na počátku měsíce
na besídkách pro rodiče oslavili druháci, třeťáci a čtvrťáci.
Do divadla v Novém Jičíně si 9. května zajeli žáci první
a druhé třídy, kterým se líbil muzikál O Popelce.
Aktivní byli i členové Valašenky, kteří se 21. 5.
zúčastnili přehlídky dětských souborů v Zubří a 27. 5. deset z nich
vystoupilo pro budečské seniory – sedmdesátníky.
Pro děti 1. stupně znamená květen i účast na plaveckém

výcviku a pro deváťáky ukončení přijímacího řízení. Tři žáci
odcházejí na tříleté učební obory, 11 na střední odborné školy
a jedna žákyně na gymnázium. Na osmileté gymnázium přechází
i jedna žákyně z 5. třídy.
Osm žáků z 5. třídy poslalo své práce do výtvarné
soutěže. Pro zájemce z 1. stupně a žáky 8. a 9. třídy zajistila p. uč.
Vojkůvková besedu „s indiánem“ – člověkem, jemuž jsou
indiánská pravidla blízká.
V květnu pokračovaly cesty našich učitelů do zahraničí
v rámci projektu Comenius, a to do Belgie a do Polska.
Ohromného úspěchu dosáhla Karolína Smutková
ze 7. třídy, která zvítězila v kategorii 13 – 15 letých v celostátní
dopisové soutěži České pošty. Blahopřejeme.
J. Pečálková

-3-

Opravy ve farnosti
Milí spoluobčané, v celé naší obci je
téměř na každém kroku vidět, že se něco
opravuje. Snad jediné, co důsledně delší dobu
stojí nehnutě, jsou hodiny na věži kostela. Ale
i to se za nějaký čas změní. Není to však jediná
oprava, kterou má farní společenství pro letošní
rok naplánovanou.
Před časem jsme zjistili, že je poškozena zřejmě
spadlým sněhem stříška nad vstupem. Její oprava bude stát
necelých 13 tisíc korun. Také jste si mohli povšimnout částečně
rozebraného kříže u kostela. Zvětšující se praskliny vyžadovaly
zásah odborníka. Kamenické práce vyjdou na 50 tisíc korun. Něco
málo k tomu bude stát opískování a natření kovového kříže.
Na tuto akci jsme získali 20 tisíc korun z Nadace děti-kulturasport a 25 tisíc máme přislíbeno ze Zlínského kraje.
Nyní k hodinám. Protože pracovnice památkové péče
trvala na zachování současného stroje, hledali jsme firmu, která by
stroj opravila kvalitně, ale co nejlevněji. Zároveň bylo naším
požadavkem, aby byl stroj doplněn elektrickým natahováním, aby
nemusela obsluha každý den tuto činnost dělat. I proto, že takový
úkol nechtěl nikdo dlouhodobě na sebe vzít. Elektronika by
problém obsluhy vyřešila a vyšla by na necelých 40 tisíc korun.
Pravdou je, že ještě není zřejmé, jak dlouho by vydržela. Není mi

známo, že by tento systém byl u nás někde namontován alespoň
dvacet let. Mechanický stroj při dobré údržbě a občasné výměně
opotřebených součástek má dlouhou životnost. Ovšem v tom je
ten háček. Nedoceněná služba pana Laciny byla i v tom, že denně
stroj ručně natahoval a mohl tak předejít některým závadám. Když
se pořídí natahování elektrické, bude třeba občas na stroj
dohlédnout a podle pokynů hodináře jej také promazávat
a udržovat. Při výpadku elektrického proudu nebo změně času jej
bude třeba znovu ručně nastavit. Pokud se údržba zanedbá, může
dojít i k vážnému poškození stroje. Dosud mi nikdo nepřišel
oznámit, že by si tento úkol vzal za svůj. Pokud by se nikdo
nenašel, bylo by zbytečné řešit opravu stroje. Celkové náklady
na opravu včetně doplnění natahování vyjdou na 65 tisíc korun.
Na částečné uhrazení chceme použít přislíbený příspěvek od obce
ve výši 30 tisíc korun.
Další opravy pro letošní rok neplánujeme, neboť
bychom v příštím roce rádi začali s opravami vitrážních oken
v kostele. Také to vyžadují a není vhodné čekat, až se z některého
vysypou sklíčka. Drobné opravy, které v létě pravděpodobně
proběhnou na faře, nebudou financovány z farních peněz.
Všem, kteří přispívají na opravy farních objektů,
upřímně děkuji a vyprošuji Boží požehnání.
P. Karel Janečka

Knihovna
Žádám všechny čtenáře, kteří nechodí pravidelně do knihovny, aby vrátili knížky z cirkulačních souborů, které měly
být dávno odvezeny do jiných knihoven. Máme hodně nových knížek a 2 nové cirkulační soubory + velký ze Vsetína
a druhý z Rožnova p. R.
Knihovna bude i v době prázdnin otevřená každou středu 13:00 – 18:00 hodin a pátek 12:00 – 17:00 hodin.
Přeji všem prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků.
Knihovnice D. Karasová

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 8. června byli pozváni prvňáčci se svou třídní
učitelkou p. Vl. Slámovou do knihovny, aby byli slavnostně
pasováni na čtenáře. Z Rožnovské knihovny přijela B. Zajícová
a pozvání přijala také místostarostka M. Dudová.
Po přivítání dětem p. B. Zajícová vyprávěla o knížkách
a půjčování formou hádanek, na které děti samy odpovídaly. Celý
program byl udělán tak, aby se mohly zapojit děti. Já jsem jim
přečetla zábavnou, poučnou a rýmovanou pohádku od Jiřího
Žáčka. Děti potom četly postupně za sebou, aby ukázaly, že z nich
už jsou čtenáři.
Po složení slibu, že budou s knížkami zacházet tak, jak
se patří je paní místostarostka M. Dudová pasovala na čtenáře. Já
jsem jim předala knížku, přihlášku do knihovny, informace

o knihovně pro rodiče a něco „na zub“. Knížky jsme dostali
z Prahy z Ministerstva kultury a nedají se nikde koupit. Jsou
udělané jenom pro prvňáčky a knihovna o ně musí požádat a splnit
určité požadavky. Moc děkujeme do Prahy za krásnou knížečku.
Po pasování děti zazpívaly společně písničku. Na závěr
se loučila místostarostka, která je také velká čtenářka. Dala jsem
dětem zbývající informace a ukončila krásné a zábavné
dopoledne. Děkuji paní B. Zajícové za organizaci.
Já se můžu jenom těšit, že se z dětí stanou čtenáři.
Všechno záleží na rodičích, jestli děti budou navštěvovat
knihovnu a vyberou si z bohaté nabídky knih a časopisů.
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Knihovnice D. Karasová

Kuriózní společenské hry
Už jedenáct let pracuji v Základní škole ve Vidči jako
správní zaměstnanec.
V učebně, kde se dříve vyučovaly hodiny dílen, byly
po celou tu dobu uloženy figurky šachů. Šachy si vyrobili žáci
s panem ředitelem Vladimírem Fabiánem. Je tomu už dvacet osm
let, kdy si namalovali před základní školou na dlažbě šachovnici
a celá třída si hrávala venku šachy. Tak jsem si řekla, proč to
nevyzkoušet? A opět vytáhnout šachy ven.
V sobotu 4. června 2011 Kulturní komise RO malovala
od 12. hodiny před základní školou na dlažbě nejen pole
šachovnice, ale taky hrací plán pro hru člověče, neboj se - se
strašidly, nástrahami a překvapením; člověče, pochlub se – pro ty
nejmenší a hra jen pro silné nervy - proč takový název? Protože
určitá políčka Vás vracela na start. Vyrobila jsem i velké pexeso
z nástěnných kalendářů – roční období Josefa Lady.
Nakonec dlažba před školou zářila červenými, žlutými,
zelenými a modrými kolečky, a také černobílou šachovnicí.
Do 14. hod. chybělo ještě 30 minut, když se obloha zatáhla

a začaly padat první kapky deště. Naděje, že hned pršet přestane
brzy vymizela. Přihnal se silný liják, který smyl naše namalované
dílo.
I na špatné počasí se ale myslelo. Za nepříznivého
počasí se kuriózní hry uskutečnily v kulturním domě. Vše bylo
namalováno z rubové strany koberců.
Děti přišly v doprovodu rodičů i prarodičů. Všichni si
zahráli hry, které se jim zamlouvaly. My jsme zapisovali vítězství,
a pak hrál vítěz s vítězem, dokud jsme nenašli absolutního vítěze.
Tím se stal Radim Cáb ze 4. třídy ZŠ Vidče. Vyhrál jak pexeso,
šachy, tak i hru jen pro silné nervy. Malá Klárka Sušňová vyhrála
velkou strašidelnou hru člověče, neboj se.
Odměny dostávali výherci i poražení. Dětem i dospělým
se hry líbily.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a panu Fabiánovi,
bývalému řediteli ZŠ, který přijal naše pozvání.
Zdeňka Holišová, předsedkyně Kulturní komise RO

Kulturní komise RO pořádá

16. července 2011 zájezd do Lešné.
Na programu bude prohlídka zámku a zoo.
Zájezd je určen jak pro děti, tak i pro dospělé.
Přesné informace o odjezdu a o ceně budou vyvěšeny
ve vývěsní skříňce a vyhlášeny místním rozhlasem.
Přihlásit se můžete u Z. Holišové nebo D. Karasové.
Srdečně zve Kulturní komise RO

Inze rce

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od
rolovací.

9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční,

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
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 po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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Sport
Fotbalová sezona 2010/2011 skončila
Fotbalová sezona 2010/2011 již v době, kdy čtete tyto řádky, skončila. Ovšem v době, kdy tyto řádky vznikaly, zbývalo
odehrát ještě jedno utkání mužů a jedno utkání starší přípravky, a proto Vám milí čtenáři přinesu kompletní fotbalový souhrn až
v příštím vydání zpravodaje za měsíc.
Již nyní ale můžeme říct, že během fotbalového ročníku 2010/2011 odehrála čtyři videčská družstva dohromady úctyhodných
84 mistrovských utkání a k tomu by bylo samozřejmě potřeba připočítat ještě přípravné zápasy před sezonou anebo během zimní
přestávky. Zatímco starší přípravka a mladší žáci se v mnohých případech fotbalovému umění teprve pochopitelně učili, v případě
dorostenců a mužů je škoda, že jejich konečné umístění pokulhává za výsledky z minulých let. Co je však z hlediska technického
velikou přidanou hodnotou pro všechna videčská družstva – jsou plochy ke hraní. Vidče disponuje travnatým i škvárovým hřištěm,
víceúčelovým sportovním hřištěm a také tělocvičnou, která je našimi fotbalisty využívána zejména v podzimním a zimním období. Ať
už ale výsledky dopadly jakkoliv, je třeba před všemi fotbalisty – od nejmenších až po nejstarší, s obdivem tzv. „smeknout“, za jejich
osobní i sportovní nasazení, za jejich snahu co nejlépe reprezentovat sebe i naši obec jak na domácích tak i na venkovních hřištích. Je
na místě rovněž s uznáním připomenout, že si zaslouží připomenutí také trenéři, vedoucí družstev a všichni, kteří jsou ve fotbalovém
zázemí a věnují se této překrásné hře ve svém volnu, rádi a s obrovskou obětavostí. Bez těch všech, stejně jako bez diváků, by to prostě
nešlo. A nešlo by to také bez zajištění finančních zdrojů, proto se sluší poděkovat také OÚ Vidče a sponzorům. Také v ročníku
2010/2011 se vše dělo pod vedením dlouholetého a opravdu velice obětavého předsedy TJ Vidče a oddílu kopané – Petra Jurči.
Tabulky soutěží, ve kterých hrají naše družstva, vypadaly ke dni uzávěrky tohoto čísla zpravodaje, tj. k 10. červnu 2011,
následovně:
MUŽI
DOROST
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Valašské Meziříčí B
Sokol Hutisko - Solanec
Štítná n.Vláří
FC Zubří
Juřinka
SK Lukov
1.SK Metropol Podkopná Lhota
FC Elseremo Brumov B

Z
24
24
24
24
24
24
24
24

V
14
14
13
10
10
8
10
10

R
4
4
6
8
5
10
3
2

P
6
6
5
6
9
6
11
12

Skóre
65:46
54:43
47:25
50:33
40:36
43:41
32:37
25:46

B
46
46
45
38
35
34
33
32

9. Vidče

24 8

7 9

41:51

31

10.
11.
12.
13.
14.

24
24
24
24
24

7
9
4
3
4

43:41
38:46
50:56
41:50
33:51

28
27
25
24
22

SK Vizovice
SK Vlachovice
FC Dolní Bečva
SK Hrachovec
Nedašov

7
6
7
7
6

10
9
13
14
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prostř.Bečva
Vigantice
Podlesí
Loučka
FC Zubří
Zašová
Kateřinice
Jarcová
Hrachovec

10. Vidče

17
16
17
16
17
17
17
17
17

15
13
10
8
8
5
5
5
3

0
1
1
3
2
3
1
1
4

2
2
6
5
7
9
11
11
10

108: 29
105: 22
68: 36
57: 56
48: 63
41: 57
44: 65
45: 80
37: 83

45
40
31
27
26
18
16
16
13

17

3

2

12 42:104 11

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
15
12
12
9
7
6
6
7
6

1
3
5
5
5
4
6
6
3
4

4
3
4
4
7
10
9
9
11
11

90: 41
82: 31
65: 36
60: 31
46: 34
29: 41
35: 44
35: 56
27: 53
35: 65

49
48
41
41
32
25
24
24
24
22

11. Vidče

21

5

2

14 31: 55 17

12. Branky

21

2

2

17

16: 64

8

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1.
2.
3.
4.
5.

MLADŠÍ ŽÁCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podlesí
Horní Bečva
FC Zubří
Zašová
Juřinka
Hutisko
Poličná
Choryně
Střítež n.B
Val.Bystřice

Horní Bečva
Vigantice
Zašová
Val.Bystřice
Krhová

6. Vidče

18
18
18
18
18

15
12
11
9
2

0
2
3
1
1

3
4
4
8
15

92: 21
114: 29
76: 15
56: 58
19:112

45
38
36
28
7

18

1

1

16 29:151

4

Sotva skončí jedna sezona, objevují se otázky, kdy začne
sezona další? Letní přestávka bývá vždy kratší ve srovnání se
zimní pauzou, a tak se na nová mistrovská utkání nové sezony
2011/2012 můžeme ve Vidči těšit už od víkendu 6.-7. srpna. Všem
přeji vydařený začátek léta!
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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