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Aktuální informace obecního úřadu
Usnesení č. 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva
obce Vidče dne 24. 10. 2011
105/2011 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 10. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Ing. Vladimír Nerád, Petr Jurča, ověřovatele zápisu
Ing. Karel Malík, Bc. Miroslav Chumchal. Zapisovatelkou byla
určena Eva Kramolišová.
106/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 9/2011 z řádného zasedání ZO konaného dne 25. 8. 2011 bez
připomínek.
107/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti
rady obce mezi 9. - 10. řádným zasedáním přednesenou radními
obce.
108/2011 ZO Vidče bere na vědomí informaci o čerpání
rozpočtu obce za 1. – 9. měsíc roku 2011, dle výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený
k 30. 9. 2011.
109/2011 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů platném
znění, schvaluje změnu č. 4 rozpočtu obce pro rok 2011 dle
důvodové zprávy.
110/2011 ZO Vidče bere na vědomí „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Sdružení mikroregionu
Rožnovsko“, za rok 2010.
111/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu starostky obce
o aktuálním postupu stavebních prací při stavbě kanalizace obce.
112/2011 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje prodej
nemovitostí v majetku obce – budovy čp. 257, parcely
p. č. 555/3 (trv. trav. porost) o výměře 780 m2 a pozemku st. 323
o výměře 54 m2 a pověřuje starostku obce do příštího zasedání
připravit kupní smlouvu.
113/2011 ZO Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm. d) schvaluje

podání žádosti Základní školy Vidče o zápis změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu – zvýšení
kapacity školní družiny Základní školy Vidče, okres Vsetín
ze 30 na 60 žáků, s účinností od 1. 1. 2012.
114/2011 ZO Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm. d) schvaluje
„Dodatek č. 3“ ke zřizovací listině MŠ Vidče, kterým se
k 1.11.2011 předává do majetku příspěvkové organizace
Mateřská škola Vidče, okres Vsetín, zařízení kuchyně MŠ, dle
soupisu zařízení ke dni 31. 12. 2010.
115/2011 ZO Vidče stanovilo termín pro podání žádostí
o příspěvky v roce 2012 na den 29. listopadu 2011.
116/2011 ZO Vidče schvaluje inventarizační komisi ve složení:
Mgr. Pavel Drda, Ing. Vladimír Nerád, Jaroslav Vaculín
pro provedení inventarizace majetku obce Vidče za rok 2011.
Podklady připraví Ludmila Ondřejová.
117/2011 ZO Vidče vyslovilo zásadní nesouhlas s navrženým
zrušením autobusových spojů na lince 940087 Rožnov
pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm,
předloženým spol. ČSAD Vsetín a.s., provoz Rožnov
pod Radhoštěm.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 15/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 8. 11. 2011
126/11 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
127/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 14/2011 ze dne 4. 10. 2011.
128/11 Rada obce Vidče vzala na vědomí informaci
o ukončených a probíhajících stavebních prací v k.ú. obce Vidče.
129/11 Rada obce Vidče projednala a zamítla žádost občanů
o finanční spoluúčast obce při stavbě vodovodních přípojek
k jejich rodinným domům.
130/11 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost
ředitelky MŠ Vidče a žádost ředitele ZŠ Vidče o finanční
odměnu za r. 2011 (dle důvodové zprávy).
131/11 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost
Apoštolské církve na nepravidelný pronájem sálu KD
(1x měsíčně).
132/11 Rada obce projednala a schválila žádosti občanů
k vybudování vodovodních přípojek, tj. k napojení na hlavní

vodovodní řad obce, vč. dohody o právu stavby na pozemku
obce a rada obce pověřuje starostku obce dohody (smlouvy)
podepsat.
133/11 Rada obce Vidče projednala žádost Spektrum
Rožnovska o podpis dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci
a schválila prodloužení smlouvy o 1 rok na dobu určitou.
134/11 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o dílo s Agenturou
přírody na vyčištění tůňky Havránek a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.
135/11 Rada obce Vidče projednala a schválila dodatek č. 1
smlouvy o dílo – Oprava mostu č. 52 – prodloužení termínu
stavby do 25. 11. 2011 a pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat.
136/11 Rada obce Vidče schválila Vnitřní směrnici obce Vidče
o účtování úroků z úvěru na kanalizaci.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce
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CENOVÉ OZNÁMENÍ
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2012
Cena v Kč/m3:

Bez DPH

Včetně 14 % DPH

Vodné

36,80

41,95

Stočné

26,60

30,33

Vodné + stočné

63,40

72,28

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané
pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody
vypuštěné do veřejné kanalizace

Žádáme odběratele, aby n e s d ě l o v a l i k 31. 12. 2011 stavy svých vodoměrů,
protože budou stanoveny technickým propočtem.
MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
ODSTÁVKY VYDÁVÁNÍ e-PASŮ
A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do:
- 16. prosince 2011 – pokud je žádost podána
v zahraničí na zastupitelském úřadu
- 19. prosince 2011 – pokud je žádost podána
na obecním úřadu obce s rozšířenou
působností.
V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou
e-pasy ani předávány.
V době od 15. prosince 2011
do 30. prosince 2011 lze vydat
občanský průkaz typu „BLESK“
s dobou platnosti 1 měsíc bez
správního poplatku.

18. listopadu 2011
nebude možné žádat o vydání e-pasu ani
e-pasy předávat.

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu
občanského průkazu
lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji nejpozději do:
- 30. listopadu 2011 – pokud je žádost
podána na nepříslušném obecním
úřadu obce s rozšířenou působností
(mimo místo trvalého pobytu) nebo
na matričním úřadu
Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se
- 14. prosince 2011 – pokud je žádost
odstávky netýkají.
podána na obecním úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa
trvalého pobytu,
DOSAVADNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU V NICH UVEDENOU.
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, říjen 2011

Oznámení farníkům
Ve čtvrtek 8. prosince od 14:30 – 16:00 hodin se budou na faře zapisovat úmysly mší sv. na I. pololetí 2012.

Říjen ve videčské základní škole
V říjnu mezi nás v rámci programu Comenius, do něhož
je naše škola zapojena, zavítali čtyři učitelé z Estonska a Belgie.
Cestovaly i naše děti. Do Rožnova za sportem –
bruslením – vyjeli třikrát druháci a třeťáci. Druháci a prvňáci byli
25. října na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, aby poznali
více o přírodě v lektorském programu Vyprávění ptačí babičky
a méďa z Brodské.
Až do Prahy se 20. října vydalo 26 žáků ze 6. a 7. třídy.
S průvodcem poznali Prahu doby Karla IV., zejména
nejvýznamnější památky Pražského hradu.
19. října v odpoledních hodinách získali rodiče
na třídních schůzkách informace o práci svých dětí ve škole. Mezi
deváťáky a jejich rodiče přišli zástupci sedmi středních škol
z našeho okolí a přiblížili jim své střední školy a obory, jež se
na nich dají studovat.
Pokračují i tradiční besedy v knihovně, kde si
druháci s knihovnicí povídali na téma Kamarádka knížka.
Ve dnech 21. – 22. 10. se konalo soustředění Valašenky
na Soláni, kde její členové nacvičovali své vystoupení.
J. Pečálková
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Podzimní zájezd na Prostějovsko
Brzy ráno 15. října vyrazili zájemci
na jednodenní poznávácí zájezd
na Prostějovsko. Před odjezdem
všichni dostali letáček od p. Švajdové M., která zájezd
zorganizovala, s podrobným programem a informacemi o místech,
která návštívíme.
První nás čekala prohlídka Lázní Slatinice a ze Slatinic jsme se
vydali jako turisté na vrchol Velkého Kosíře, kterému je
přezdíváno „Hanácký Mont Blanc“. Poté jsme sešli do Čech
pod Kosířem, kde jsme si prohlédli Anglický park, prošli kolem
zámku a navštívili originální Muzeum kočárů. Potom jsme odjeli
do Plumlova, kde jsme si prohlédli zámek. Plumlovská přehrada je
v rekonstrukci, proto jsme ji nenavštívili, což nás velice mrzelo,
a odcestovali do Prostějova. Tady program začal prohlídkou
Národního Domu, a následně jsme se všichni podívali
na nejdůležitější
prostějovské
pamětihodnosti.
Návštěvu
Prostějova jsme završili v pivovaru a restauraci U Krále Ječmínka.
Po občerstvení jsme pokračovali do Dubu nad Moravou. Tam
jsme si prohlédli mohutný barokní chrám, který dominuje celé
Hané. Po podrobných informacích a prohlídce jsme se mohli
posílit horkým čajem a připravit se k odjezdu.
Díky p. Marceli Švajdové jsme za jeden den viděli
neskutečné množství památek, udělali túru a poseděli u piva. Moc
jí děkuji za všechny účastníky zájezdu za spoustu informací, které
si pro nás o každé památce připravila a za zorganizování skvělého
zájezdu. A také za to, že objednala krásné slunečné počasí,
zatímco ve Vidči ten den vydatně pršelo.
Velký dík patří také p. Janu Skalíkovi, za jeho trpělivost,
ochotu, vstřícnost, ale hlavně za bezpečnou jízdu. Oběma jim
účastníci poděkovali v autobuse velkým potleskem.
D. Karasová

Knihovna
V sobotu 12. listopadu v 9 hod. ráno
přicházeli první návštěvníci do naší
knihovny. Probíhal tu již po třetí „Den
otevřených dveří“, v šatně si mohli
zájemci vybrat vyřazené knihy. V další
místnosti připravila mateřská školka
novou výstavku výtvarných prací dětí MŠ. Děkuji p. učitelce
J. Martínkové, která ji udělala.
Mezi prvními návštěvníky byla také redaktorka Spektra
Rožnovska p. L. Miarková. Vydržela s námi téměř do konce,
protože si pozvala hosty (M. Švajdovou, K. Smutkovou,
O. Knébla), s kterými dělala rozhovory. Přitom všem sledovala
dění v knihovně. Tam bylo velice živo, protože byla plná menších
dětí a rodičů. Starší děti a studenti mají zřejmě v sobotu jiné
starosti, přišlo jich jen několik. Děti soutěžily, hrály si, malovaly
a posilňovaly se dobrotami. Každý dostal kromě lízátka a bonbónů
malý dárek z časopisů Junior, ABC, Kačer Donald a Bořek
stavitel. Pravidelně je dostáváme a dárečky z nich schovávám
na akce pro děti. Věřím, že i takové drobné dárky jim udělaly
radost. MŠ nám zapůjčila různé hračky a stavebnice, tak měly děti
o zábavu postaráno. Odpoledne přicházeli většinou dospělí
návštěvníci a vládla příjemná nálada. Na závěr mně všichni
pomohli dát knihovnu do původního stavu, takže jsem jim za to
vděčná. Velmi mně pomohla také p. M. Kapounová, která byla
po celou dobu všude, kde bylo potřeba. Moc jí děkuji za ochotu,
zájem a chuť mně pomoci při náročné organizaci. Přinesla také
vynikající ovocný čaj z domácí dílny. Děkuji také p. Redaktorce
L. Miarkové za návštěvu, dobroty, které přivezla a zájem
o knihovnu.
Chtěla
bych
poděkovat
všem
návštěvníkům,
p. učitelkám ZŠ, které dětem tuto akci připomněly, a také dvěma
novým čtenářům, kteří se přihlásili. Nejvíce dětí přišlo z 5. třídy.
Celkem se zúčastnilo 48 návštěvníků, jestli je to hodně nebo málo,
posuďte sami. Pro mne, jako knihovnici, je to malý zázrak, který
se v příštích letech změní na velký a knihovna bude plná čtenářů.

V pátek 11. listopadu přijela p. R. Vinklerová z MěK
Rožnov p. R. na besedu s žáky 8. třídy.
V pondělí 14. listopadu přišly do knihovny děti ze školní
družiny ZŠ s paní učitelkou D. Třeštíkovou. Povídali jsme si
o broučcích a četli si o nich, luštili hádanky a soutěžili. Už se
těším na příští měsíc, kdy se zase sejdeme.
Aktuální informace:
- nové číslo na pevnou linku do knihovny je 573 034 456,
- 24. listopadu 2011 dostaneme nové knihy.
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Knihovnice D. Karasová

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V jedné písni se zpívá: ,, NA TÉ NAŠÍ ZEMI, CO TU
VLASTNĚ MÁME…“
O Zemi také říkáme, že je nádherná planeta, drahokam, perla
mezi perlami. Ale staráme se o ni skutečně tak, jak si zaslouží? Je
nejvyšší čas něco udělat, nebýt lhostejný, nebrat některé věci jako
samozřejmost. A tak jsme v naší mateřské škole začaly i my.
Jedním z cílů ekologické výchovy je vedení dětí
ke kladnému vztahu k přírodě, k ohleduplnému chování
k prostředí, ve kterém žijeme. Do jednotlivých vzdělávacích témat
zařazujeme pozorování změn v přírodě způsobených střídáním
ročních období.

Malíř podzim zbarví listí na stromech a keřích. Naše školka
je obklopena krásnou přírodou, proto máme možnost
za slunečných, podzimních vycházek nasbírat různé druhy
přírodnin. Potom již stačí podpořit fantazii, nápaditost
a představivost k tvořivým hrám. Učíme děti si všímat drobných
živočichů v trávě, pod listím a v dutinách stromů, povídáme si
s nimi o tom, jak se připravují k zimnímu spánku. Poznáváme
a využíváme léčivé rostliny – bylinky na ,, bylinkové spirále“.
Staráme se o rybičky v akváriu. Živý koutek přírody
obohatilo terárium s vodní želvičkou a nadále si děti prohlubují
vědomosti o jejím životě v zajetí i přirozených podmínkách.
Oblíbené ekologické výukové programy jsou připravovány
tak, aby děti pronikaly do tajů přírody všemi smysly, učily se jí
aktivně chránit.
Dalším neméně důležitým cílem ekologické výchovy je
vytvoření optimálního, estetického prostředí naší mateřské školy.
Poslední prací v tomto školním roce bylo vysázení okrasných
dřevin v naší MŠ.
Projekt p. ředitelky Hany Crhové týkající se naší školní
zahrady ,, Relax i zábava – to je naše zahrada“, velmi kladně
zhodnotila česká školní inspekce, která proběhla na naší MŠ
19., 20. října 2011. P. inspektorky velmi kladně hodnotily přístup

a výchovnou činnost p. učitelek, rovněž vybavení a estetičnost
MŠ. Jako nadstandard ohodnotili práci nás všech – tím myslíme
i VÁS RODIČE, kteří jste se zapojili do naší realizace školní
zahrady, za kterou jsme získali velký obdiv.
Rovněž naši MŠ školu navštívila v tomto měsíci delegace
p. učitelek z Moravského kraje, které jsou zapojeny v síti
,,Mrkvička“ – celostátní síť se zájmem o prvky ekologické
výchovy. Tato setkání provází vždy výměna bohatých zkušeností
a sdílení zajímavých nápadů – poznatků. Paní učitelky byly
přivítány malým občerstvením a zároveň v rámci odpočinku
a sbírání zkušeností byly seznámeny s rehabilitačním cvičením
SMSYSTÉM od p. Dr. SMÍŠKA z Prahy, který vedla slečna
Zuzana Neřádová a p. učitelkám vysvětlila princip tohoto cvičení.
Zuzko, ještě jednou moc děkujeme.
Jen škoda, že zapálení a chuť něco realizovat, často brzdí
nedostatek financí. Přesto věříme, že se nám podaří vytvořit
zahradu snů ,,OÁZU KLIDU“, kde si budou děti nejen hrát,
sportovat, ale i učit se a poznávat. Počítáme do budoucna, že by
byla využita jak pro děti ze ZŠ, tak i pro všechny občany naší
obce, kteří by si v ní mohli relaxovat třeba i s krásnými knihami.
JEDE, JEDE, BEZ SILNICE, NEVEDOU HO
KOLEJNICE – JEDE VLÁČEK VLAK, MALÝCH
BATOLAT……

Krásný - teplý a barevný podzim nám přivezl dřevěný
VLÁČEK vyrobený p. JIŘÍM KRAMOLIŠEM, kterému bychom
chtěli touto cestou moc a moc poděkovat , neboť přináší dětem
radostné posezení a čekání na p. učitelky, než vyjdou se všemi
dětmi na vycházku a zároveň zpříjemní čekání a posezení rodičů,
kteří odpoledne vyzvedávají své ratolesti.
Jirko, děkujeme !!!
No a jaký by to byl podzim bez uspávání BROUČKŮ!
Opět v letošním posledním říjnovém týdnu se již od rána
hovořilo o BROUČCÍCH, dokončovaly se poslední výtvarné práce
a děti s p. učitelkami navštívily místní knihovnu, kde
p. Vinklerová - knihovnice z Rožnova p. R. ve spolupráci
s p. Danou Karasovou měla připravené krátké povídání
o broučcích, o jejich způsobu života a děti si vyslechly krátký
příběh od spisovatele J. Karafiáta ,, Broučci‘‘. V závěru besedy
děti dostaly omalovánku ,, brouček‘‘ a s radostí si ji odnášely
do svých skříněk, aby odpoledne mohly ukázat svým rodičům –
JAK BROUČEK SVÍTÍ a mohly se všichni společně připravit
na večerní pochod strašidel, ale pro nás ve školce - to jsou malí
broučínci, kteří po průvodu přišli uspat své BROUČKY
do mateřské školy. Každé dítě, které se nebálo opustit na noc své
rodiče, přišlo zasvítit všem broučkům na poslední let.
Všichni BROUČCI usnuli v klidu a spali a spali a spali. DOBROU
NOC!
Všem rodičům děkujeme za přípravu krásných
PODZIMNÍČKŮ, kteří nám celý říjen zdobili venkovní areál
mateřské školy a mohly rozsvítit svá světýlka a zamávat všem
broučkům na posledním letu před zimou.
Za mateřskou školu zapsala
p. uč. Jana Martínková a p. ředitelka Hana Crhová
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SUDOKU

Jubilanti
V listopadu slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Ing. Vlastimil Hanáček
František Cáb
Lubomíra Mičolová
Marta Slováková
Marie Švajdová
František Kopecký

8

1
9

60 let
65 let
75 let
75 let
75 let
85 let

7

5

2

7

8

4

4

3
7

1

6
5

4

6
9

7

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

1

9

6
4

3

1

9
1
7

Inze rce

2
5

7

6

8

8

4
5

9
6
7

1

5

7
3

Stříkaná izolační pěna
Provádíme vysoce účinné stříkané izolace stěn, stropů
a střech v rodinných domech i průmyslových objektech.
Naše technologie jsou ideální pro novostavby
i rekonstrukce domů, podkroví a půdních vestaveb.

generace

1

8

5

2

4

9
6

4

3

6

1

9

4leté maturitní obory:

✔ Úspory na vytápění

AGROPODNIKÁNÍ

až 70 %

- zaměření: Chov

koní a zvířat
Zpracování zemědělských produktů

✔ 100 % těsnící kompaktní

izolační vrstva

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- zaměření: Geoinformační

systémy
a pozemkové úpravy

✔ Účinná akustická izolace
✔ Vysoká životnost a stálost

3letý učební obor:

ZEMĚDĚLEC – farmář

www. PERFOAM.cz

Infolinka: 603 865 712

4

SŠ zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm

✔ Moderní izolace nové

Více informací na

3

E-mail: Info@perfoam.cz

Den otevřených dveří – 25. a 26. 11. 2011
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz; http: www.szesro.cz
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Sport
Fotbalový podzim 2011 je u konce. Ve Vidči byl úspěšný.
Fotbalisté mají za sebou poslední podzimní mistrovské zápasy sezony 2011/2012. Fotbalový podzim ve Vidči je
u konce a byl letos úspěšný. Muži „A“ jsou v tabulce Středomoravské 1.A třídy skupiny A přichystaní přezimovat
na výborném druhém místě. Muži „B“ se umístili ve IV. třídě okresního přeboru mužů skupině B na 5.místě z celkových
dvanácti družstev. Mladší žáci po podzimu v Okresním přeboru mladších žáků skupině B uhráli velmi pěkné 4.místo
z celkových dvanácti soupeřů. Mladší přípravka, tedy fotbalisti, kteří s fotbalem teprve začínají, přečkají zimní přestávku v rámci
Okresního přeboru mladší přípravky skupiny B na sympatickém a pohledném 4.místě z celkových osmi týmů soutěže. V rámci
podzimních mistrovských utkání odehrála 4 družstva Vidče celkem 42 zápasů (doma či na hřištích soupeřů).

Tabulky po podzimu 2011 jsou následující:
Muži „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sokol Hutisko – Solanec
Vidče
Sokol Hovězí
Štítná n. Vláří
SK Vlachovice
FC Dolní Bečva
Spartak Valašské Klobouky
1. SK M etropol Podkopná Lhota
FC TDV Slavičín B
FC Elseremo Brumov B
FC Zubří
SK Vizovice
Juřinka
SK Lukov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Juřinka B
Loučka
Hutisko B
Bynina
Vidče B
Kladeruby
Branky
Růžďka
Jasenice
M ikulůvka
Krhová B
Velká Lhota

14 10
14 10
14 7
14 7
14 6
14 7
14 6
14 5
14 5
14 5
14 5
14 3
14 4
14 3

2
1
2
2
3
0
3
4
3
3
2
3
0
2

2
3
5
5
5
7
5
5
6
6
7
8
10
9

33:13
29:11
30:20
25:24
24:21
29:33
18:25
22:22
20:19
18:23
23:26
18:24
23:34
7:24

32
31
23
23
21
21
21
19
18
18
17
12
12
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mladší žáci
Poličná B
10 7
Hrachovec
10 7
Kelč
9 6
Vidče
10 6
Zašová
10 6
Zubří
10 4
Loučka
10 4
Vigantice
10 4
Valašská Bystřice
10 4
Hutisko
9 3
Krhová
10 0
Velká Lhota
11 0

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0
4
1
1
1
0
2
2
1
2
1
1

2
0
3
4
4
5
4
5
6
7
8
10

32:12
27:8
54:22
32:19
22:18
18:20
27:16
37:27
37:48
16:42
23:65
6:34

27
25
22
19
19
18
17
14
13
8
7
1

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

Mladší přípravka
FK Arsenal
7 7 0
V. Karlovice + Kar.
7 6 0
Dolní Bečva
7 5 0
Vidče
7 4 0
Hrachovec
7 3 0
Vigantice
7 2 0
FC Zubří
7 1 0
Valašská Bystřice
7 0 0

Muži „B“
9
7
7
6
6
6
5
4
4
2
2
0

1 2
1 2
2 1
1 3
0 4
1 5
0 6
0 6
0 6
0 6
0 10
1 10

0
1
2
3
4
5
6
7

38:12
41:18
47:12
29:16
35:13
26:38
30:32
31:34
40:50
21:29
4:88
6:34

22
22
20
19
18
13
12
12
12
9
0
1

33:8
32:14
52:18
28:32
21:31
8:30
14:32
12:35

21
18
15
12
9
6
3
0

Je zde namístě poděkovat všem, kteří se na takto úspěšném podzimním videčském fotbalovém tažení jakkoliv podíleli, protože
letošní podzim můžeme objektivně hodnotit pro naše fotbalisty jako úspěšný a vydařený. Vše pod vedením předsedy TJ Vidče
a fotbalového oddílu Petra Jurči. Také děkujeme za náklonnost poskytovatelům finančních prostředků, OÚ Vidče a sponzorům. Dík
rovněž zaslouží hráči (a rodiče těch nejmenších fotbalistů) , trenéři, pořadatelé a diváci. Jako každým rokem, také nyní čeká na naše
fotbalisty delší zimní přestávka, kterou budou vyplňovat volnějšími tréninky v tělocvičně, anebo na halových či venkovních zimních
turnajích. Pravá příprava na jarní zápasy začíná zpravidla až po Novém roce. V příštím prosincovém vydání otisknu tabulky střelců
po podzimu 2011.
Vybral jsem pro Vás, vážení čtenáři, několik „NEJ“ podzimních mistrovských zápasů:
Nejlepší střelci mužů „A“ jsou ve skupině tři, mezi nimi je Michal Kramoliš s 9 brankami. Druhý nejlepší brankář mužů „A“ je
v celkovém srovnání všech týmů videčský Roman Petružela, který z devíti zápasů odchytal 4 s nulovým počtem obdržených gólů. Před
ním je již jen brankář Hutiska-Solance D. Horák. Pokud by se tabulka mužů „A“ sestavovala jen z venkovních zápasů, nejlepší by bylo
Vidče, na 1. místě. Nejvíce žlutých karet za Vidče na podzim obdržel Jaroslav Marák – 6. Muži „A“ jako celek jsou po podzimu třetí
nejslušnější tým, celkem dostali 27 žlutých karet, žádnou červenou. Před námi v této bilanci je lepší už jen Hutisko (25) a Juřinka (20).
Naopak jako nejhorší dopadli hráči ze Zubří – 41 (!) žlutých karet a 2 karty červené.
U mužů „B“ nejvíce karet obdrželi hráči Byniny (23) . Hráči Vidče jich dostali jen 8. Nejlepším střelcem skupiny je J. Šindelek
z Juřinky „B“ – 13 gólů. Za Vidče „B“ je nejlepším střelcem po podzimu D. Martinát – 4 branky.
U mladších žáků byly karty rozděleny v řádech jednotek mezi Hutisko, Val. Bystřici a Zubří. Nejlepším střelcem mladších žáků
skupiny B je P. Kopecký z Val. Bystřice – 16 gólů. Za Vidče je nejlepší J. Kubját – 12.
U mladší přípravky byl nejlepším střelcem ve skupině „B“ L. Dědič z Dolní Bečvy – 30 gólů. Za Vidče byl nejlepší D. Němec – 10.

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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