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Aktuální informace obecního úřadu
Provoz Obecního úřadu ve Vidči během Vánočních svátků
Upozorňujeme občany, že z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců
OÚ Vidče, bude provoz na Obecním úřadu Vidče ve dnech 22. 12. 2011
až 29. 12. 2011 omezen, v pátek 23. prosince a v pátek 30. prosince 2011,
bude úřad uzavřen.
Stejně jako v minulých letech, prosíme naše občany, aby vyřízení svých záležitostí
nenechávali až na poslední dny roku 2011. (V případě neodkladných záležitostí volejte
tel.č.: 724 180 310 = starostka nebo tel.č.: 602 716 368 = místostarostka)
Dále upozorňujeme, že s platností od 1. 1. 2012 bude zvýšen poplatek za odvoz pevného
domácího odpadu. Obecně závaznou vyhlášku „O místních poplatcích“, kterou schválilo
ZO Vidče na svém řádném zasedání dne 8. prosince 2011, se zvyšuje částka za odvoz
pevného domácího odpadu o 100,- Kč, tj. na 400,- Kč/osoba/rok. Naposledy bylo zvýšení
tohoto poplatku v roce 2007 (o 50,- Kč, z 250,- Kč na 300,- Kč).
Zvýšení poplatku reaguje na rychle rostoucí finance, které obec za likvidaci odpadu vynakládá
ze svého rozpočtu. Částka 400,- Kč je složena z pevné částky 250,- Kč/osoba /rok, která je
daná zákonem, druhá částka 150,- Kč je stanovena s ohledem na skutečné náklady
za likvidaci komunálního odpadu v předchozím roce 2010, které činily 1 267 266,- Kč.
Počet osob zapojených do sběru byl 1608, takže celkové náklady na jednu osobu byly 788,- Kč.
Částečně se vyhláškou zvyšují také poplatky za využití veřejného prostranství. Celé znění
vyhlášky je zveřejněno na úřední desce OÚ, rovněž na webových stránkách obce.

Vážení spoluobčané, přicházejí poslední dny roku 2011, a tak mně dovolte touto cestou
poděkovat Vám za spolupráci.
Stejně jako minulý rok, kdy nás překvapily třikrát v průběhu roku místní povodně, nebyl ani
letošní rok úplně jednoduchý. V březnu tohoto roku začala největší, jak do rozsahu, tak
do financí, stavba splaškové kanalizace na katastru naší obce. Díky výjimečně příznivému
počasí od srpna tohoto roku až do dnešních dní, je vybudováno více než 10 km kanalizačních
stok. Práce budou ukončeny 16. prosince, samozřejmě pokud nenapadne sníh. Celkem je
v obou obcích provedena práce v hodnotě více než 120 mil. Kč. Z vlastního rozpočtu jsme
na stavbu kanalizace do prosince zaplatili asi 13,7 mil. Kč (včetně půjčky z KB). Práce budou pokračovat v závislosti
na počasí od března 2012, do listopadu téhož roku.
Dovolte mně, vážení spoluobčané, poděkovat Vám za trpělivost, a pochopení často velmi ztížených
podmínek, které nám stavba v průběhu roku přinesla. Ať už to byl všude přítomný prach, nebo naopak bláto,
o dírách a výtlucích na komunikacích nemluvě. Věřím, že se nám společně podaří překonat problémy a trápení
spojené s touto stavbou i příští rok a ještě jednou děkuji.
V průběhu roku se nám podařilo splnit plánované stavby: opravili jsme střechu tělocvičny, byl vybudován
na území obce bezdrátový rozhlas, byly opraveny dva nejvíce poškozené mosty, krásně je
opravena sportovní budova Sahara, provedly se úpravy pro školní družinu v areálu tělocvičny.
Díky CHKO Beskydy, je vyčištěná tůňka Havránek. Podrobněji zhodnotíme rok 2011
v lednovém Zpravodaji.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem pokojné prožití Vánoc a do nového roku 2012 hodně zdaru
a všeho dobrého v životě. Především však pevné zdraví a stále dobrou mysl.
Štěpánka Mikulenková, starostka

A ještě jedno upozornění:
Opakovaně a velmi důrazně upozorňujeme vlastníky aut, aby neparkovali svá auta po okrajích cest, které musí být v zimě
rozhrnovány. V opačném případě nebude cesta rozhrnuta, popř. nebude ani vyvezen domovní odpad. Dále vás upozorňujeme, že
nebudou (a nejsou i nyní) vyvezeny popelnice, ve kterých je horký popel.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Naše milá oslavenkyně.
Prvního prosince se dožila paní Anna
Volková, krásných 99 let. Při naší návštěvě nás
přivítala milá, usměvavá a pěkně upravená
jubilantka, která rozhodně na svůj věk nevypadá.
Prožila velmi těžké dětství, když její tatínek
musel narukovat na vojnu a ona se svou
maminkou a sourozenci museli obstarávat celé
hospodářství. A ani její další život nebyl
jednoduchý, přesto moc hezky vzpomíná
na svého muže a život s ním a dětmi. O paní Volkovou se střídavě vzorně
starají její dcera i syn. V nedávné době neměla lehké dny, stal se jí úraz
a přidaly se i další zdravotní problémy. Díky své statečnosti vše zvládá.
Přejeme naší milé paní Volkové do dalších dnů především hodně zdraví, aby
jí radost ze života vydržela co nejdéle, vždyť 100 let se dožije už za necelý
rok. Přece si to výročí nenechá ujít!
Srdečně blahopřejeme!
Štěpánka Mikulenková

Usnesení č. 16/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 29. 11. 2011
137/11 Rada obce Vidče projednala a schválila plán schůze.
138/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 15/2011 ze dne 8. 11. 2011.
139/11 Rada obce Vidče, předsedové finančního a kontrolního
výboru a člen kontrolního výboru projednali návrh rozpočtu
na rok 2012, který bude předložen zastupitelstvu obce dne
8. 12. 2011.
140/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
informaci o ukončených a probíhajících stavebních prací v k.ú.
obce Vidče.

141/11 Rada obce Vidče projednala žádost jednotky
dobrovolných hasičů na zakoupení terénního auta OPEL
CAMPO - S. Rada obce žádost schvaluje a pověřuje starostku
obce podepsat Kupní smlouvu.
142/11 Rada obce Vidče schvaluje pronájem sálu KD Vidče
pro MŠ a ZŠ Vidče bezúplatně a firma Brose CZ spol. s r.o. bude
zpoplatněna paušálním poplatkem.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 11/2011 ze zasedání ZO Vidče dne 8. 12. 2011
118/2011 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 11. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Lenka Machulová, Jaroslav Vaculín, ověřovatele zápisu
Dagmar Karasová, Mgr. Pavel Kuběja. Zapisovatelkou byla
určena Eva Kramolišová.
119/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 10/2011 z řádného zasedání ZO konaného dne 24.října 2011
přednesenou starostkou obce.
120/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu starostky obce
o činnosti rady obce mezi 10. – 11. řádným zasedáním
zastupitelstva obce.
121/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu předsedů výborů
finančního a kontrolního o činnosti obou výborů ZO mezi
10. – 11. řádným zasedáním.
122/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 11. měsíc roku 2011 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 30.11. 2011, bez připomínek.
123/2011 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje změnu č. 5
rozpočtu na rok 2011 dle přílohy.
124/2011 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro dobu nejpozději do 30. 3. 2012. Do doby schválení rozpočtu
na rok 2012 bude obec hospodařit podle posledně upraveného
rozpočtu roku 2011.
125/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu starostky obce
o průběhu stavby „Odkanalizování obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou“.
126/2011 ZO Vidče schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Vidče
(kupující) a manžely xx. a xx. xx (prodávající), na základě které
prodávající prodávají Obci Vidče ze svého SJM pozemek
p. č. 2853/2 (ost.plocha, ost. komunikace) o výměře 332 m 2
a Obec Vidče pozemek p. č. 2853/2 (ost.plocha, ost. komunikace)
o výměře 332 m2 kupuje do svého vlastnictví za dohodnutou cenu
15 000,- Kč. Pozemek p.č. 2853/2 o výměře 332 m 2 vznikl

rozdělením původního pozemku p. č. 2853(ost. plocha, ost.
komunikace) GP č. 1136-66/2011 ze dne 11. 8. 2011. ZO pověřuje
starostku obce kupní smlouvu podepsat.
127/2011 ZO Vidče v souladu § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje upřesněný
průběh hranice mezi pozemky p. č. 80/4, p.č. 83, p.č. 2951
(vlastníci xx. a xx. xx., Rožnov p. Radh.) a pozemky p. č. 2785,
p. č. 2775/4 (vlastník Obec Vidče). ZO Vidče současně schvaluje
vypracování geometrického plánu pro průběh vlastníky upřesněné
hranice pozemků a pověřuje starostku obce podepsat souhlasné
prohlášení obou vlastníků, aby se upřesněná hranice zapsala
do katastru nemovitostí.
128/2011 ZO bere na vědomí informace starostky obce
související s tvorbou katastrální mapy digitalizované v k. ú. Vidče.
129/2011 ZO bere na vědomí informaci o duplicitním zápisu
vlastnictví k pozemku p. č. 1739/6 v k.ú. Vidče pro Obec Vidče
a manžely xx. a xx. xx, Vidče. ZO pověřuje starostku obce v této
záležitosti dále jednat.
130/2011 ZO Vidče schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče (prodávající) a manžely xx. a xx. xx. (kupující),
na základě které Obec Vidče prodává a manželé (kupující) kupují
do SJM pozemek p. č. 555/3 (trv. trav. porost) o výměře 780 m2,
pozemek p.č. st. 323 o výměře 54 m2 a budovu čp. 257,
za dohodnutou cenu 99.800,- Kč (devadesátdevěttisícosmsetkorunčeských) a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
131/2011 ZO Vidče v souladu § 84 odst.2 písm.h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 „O místních poplatcích“,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 „O místních
poplatcích“ ze dne 11. 12. 2007
132/2011 ZO Vidče schvaluje Směrnici „Inventarizace majetku
a závazků“ obce Vidče č. 1/2011.
133/2011 ZO Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce
na rok 2012.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

Svoz odpadu v prvním pololetí roku 2012
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK
Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
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: 4. ledna, 1. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června a 20. června 2012.
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.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 11. ledna, 8. února, 14. března, 11. dubna, 9. května a 13. června 2012.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či sbalené kartony, papírové obaly, ubrousky, balící papír, počítačový
papír, spisy, katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 11. ledna, 8. února, 14. března, 11. dubna, 9. května a 13. června 2012.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo, skleněné láhve
od nápojů.

Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin.
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 (nakládání) nedošlo
k vypadnutí obsahu pytle.

Výuka hry na housle ve Vidči
- S výukou je možno začít od 2. pololetí tohoto školního roku nebo od září 2012
- Kde? V prostorách ZŠ Vidče
- Výuka je pod záštitou ZUŠ Valašské Meziříčí
- Bližší informace na tel. čísle: 774 203 415

Tůňka na Havránku
Voda znamená život. Kdysi byla krajina plná vody,
mokřadů, studánek a potůčků. Hospodařením člověka se potoky
narovnaly, mokřady vysušily, tůňky a rybníčky byly zrušeny nebo
přeměněny k intenzivnímu chovu ryb. A tak spousta tvorů
obývajících vody ztratila místo k žití. Ještě nedávno běžní raci,
skokani, kuňky a čolci nejsou skoro k nalezení.
Na potoku Havránek ve Vidči byl odpradávna malý
rybníček. Protože se ale v posledních letech neudržoval, došlo
k jeho zazemnění hlínou z potoka a následnému zarůstání, což je
přirozený proces. Místo vodní hladiny tu zbylo páchnoucí bahno
pokryté jedním druhem trávy. A to je na tak pěkné místo málo.

Správa CHKO Beskydy se domluvila s Obecním úřadem
Vidče a z Programu péče o krajinu zafinancovala obnovu tůňky.
Stavební práce zajistila obec. Vznikla zde vodní plocha asi
o 350m2, která má v nejhlubším místě 1,5m. Hloubka se směrem
k okrajům postupně snižuje, aby se voda mohla na jaře prohřívat,
což bude vyhovovat obojživelníkům a pobřežním rostlinám. Tato
voda není v žádném případě určena ke koupání a chovu ryb.
Nově vzniklá tůň bude sloužit hlavně přírodě. A pokud
v zimě zamrzne, poslouží dětem jako kluziště.
F. Jaskula

Na fotografiích vidíte tůňku před a po obnově.
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Adventní naděje
Nadpisem, který jsem
zvolil pro krátké zamyšlení, chci
připomenout
zapomínanou
skutečnost. Nebo spíše dvě.
Čekání a naději. Obě se z naší
společnosti poněkud vytrácí.
Čekat se nám nechce. Je to
náročné. Vyžaduje to trpělivost, často i nějaké odříkání. Technika
urychluje spojení, technologie ve stavebnictví umožňují pracovat
v období, kdy už to dříve nešlo. Snad čerstvá zelenina a ovoce se
doveze z nějakých skleníků nebo ze zemí, kde zraje i během naší
zimy. Není třeba čekat, až zasvitne slunce a dozraje čerstvé u nás.
Různé půjčky a podobné možnosti nám zajišťují, že můžeme mít
věci hned a postupně je splácet. Nechci říct, že je to špatné, ale
člověk může podlehnout pokušení mít víc, než potřebuje. A nebo
má potřeby neúměrné možnostem. A pak už nemusí splácení
zvládnout.
Naděje pro nás představuje důvěru, že bude lépe.
Nepřichází sama od sebe. Zvlášť, pokud si představujeme, že náš
život nebude zatěžován problémy. Že si v klidu užijeme všeho, co
jsme získali, a společně s příbuznými budeme prožívat léta
pohody.
Naděje v biblickém pojetí však znamená něco zcela
jiného. Je to přesvědčení, že Bůh je věrný a že své sliby naplní. To
nám připomíná každý rok právě liturgie adventu: od zaslíbení
a nadějí proroků k andělovu zvěstování a Mariinu a Josefovu
očekávání narození dítěte. A co přivedlo k jesličkám pastýře, když
se Ježíš narodil? Příležitost uvidět, že se Boží slib skutečně
naplňuje. Kdyby nečekali, neměli by důvod se radovat.
A tato naděje má důsledek i pro budoucnost: Bůh
neponechal a ani neponechá v budoucnosti svět jen sobě
samotnému. Nečeká nás jen konečná katastrofa nebo nějaký

triumf zla. Ježíš přijde podruhé jako poslední slovo pozemských
dějin, které vyřkne Bůh a které je proto dobré, žádoucí a tedy
očekávané. Čím upřímněji člověk čeká, tím větší radost může
zakusit. Toto čekání není však pasivní postoj. Naopak máme
příležitost aktivně usilovat o proměnu vlastního srdce. Tak se
přibližujeme Bohu a jeho příchod nebude zmařením našich plánů
o životě, ale jejich naplněním. A kromě toho dobré srdce naplněné
Boží láskou vidí i šíří více dobra kolem sebe už nyní.
Přeji Vám všem, ať se učíme čekat na splnění Božích
zaslíbení. Ať jsou Vánoce pro nás znamením Boží věrnosti
a povzbuzením naší naděje, že i na nás Bůh svá zaslíbení
dovrší.
P. Karel Janečka

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.

Štědrý den
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana Evangelisty
Svátek svatých Mláďátek
Mše sv. ze svátku sv. Rodiny
Svátek Svaté Rodiny
Poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží Panny Marie

22:00
9:30
9:30

17:00
17:30
09:30

Oznámení:
Tříkrálové koledování spojené
se sbírkou na charitu proběhne
tentokrát v sobotu 7. ledna.

Knihovna
V úterý 6. prosince přišly do knihovny děti ze školní
družiny s paní učitelkou D. Třeštíkovou. Povídali jsme si
o adventu, vánočních zvycích u nás i v jiných zemích a četli
úryvky z knih o vánocích. Zbyl také čas na hry a malování. Děti
zazpívaly koledu, já jsem jim popřála krásné Vánoce a hodně
dárečků pod stromečkem a domluvili jsme se, že budou chodit
do knihovny i v novém roce 2012.

Knihovna bude v provozu i mezi svátky. Také v roce
2012 bude otevřena ve středu od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek
od 12:00 do 17:00 hodin.
Jediná změna je zvýšení poplatku za knihovnu. Děti
a důchodci zaplatí na rok 30 Kč a dospělí 50 Kč. Ve srovnání
s ostatními knihovnami je i tento poplatek nejnižší.
Od prosince má knihovna své webové stránky
www.vidce.knihovna.info, na kterých jsou
uveřejněny aktuální informace z dění
v knihovně a můžete zde nalézt i fotky
z mnoha akcí, které se v knihovně konaly.
Přeji všem spoluobčanům krásné
prožití svátků vánočních a v novém roce
2012 jen dny šťastné a spokojené.
Knihovnice D. Karasová
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Veselé Vánoce plné radosti a pohody,
dobrou náladu, která hřeje i v mrazu,
štěstí, zdraví a ten nejkrásnější nový rok 2012,
který přinese splnění všech přání!
Děkujeme všem, kteří pravidelně píší příspěvky
do našeho zpravodaje,
protože bez článků, by žádné noviny nemohly být.

Jubilanti
V prosinci slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Jurajda Zdeněk
Nejezchlebová Alena
Vanduch Milan
Drozd František
Volková Anna

60 let
60 let
60 let
75 let
99 let

Redakční rada

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

Listopad ve videčské škole
Kromě výuky v měsíci listopadu se
naší žáci věnovali různým kulturním,
sportovním, poznávacím a společenským
aktivitám.
2. 11. jelo 35 žáků třetí a čtvrté třídy
na divadelní představení Ferda Mravenec
v novojičínském divadle. Na čtenářskou
besedu do místní knihovny zavítali
11. 11. osmáci a 22. 11.
prvňáčci.
Nejdále se vydali čtvrťáci a páťáci, protože
16. 11. jeli poznávat Prahu v programu Po stopách Karla IV.
Kulturní obohacení přinesl druhákům 10. listopadu
výchovný koncert rožnovské ZUŠ, 24. listopadu pak výtvarná
dílna, na níž se děti ze 2. stupně dověděly více o technikách
plstění a krakelování.
Členové ze souboru Valašenka se na svém soustředění
21. – 22. 11. připravovali na své předvánoční vystoupení
ve Stříteži a ve Vidči.

Věnujeme se i sportu. 14. 11. zahájili prvňáčci svůj
plavecký výcvik. 16. 11. si šesťáci se svou třídní byli
v Rožnově p. R. zahrát bowling. Starší (8. – 9. tř.) i mladší
(6. – 7. tř.) žáci se zúčastnili okrskového kola ve florbale a starší
žáci byli úspěšní a vybojovali si postup do okresního kola, kde
skončili 4. ve skupině.
Přihlášení žáci z 8. a 9. třídy soutěžili ve školním kole
Dějepisné olympiády zaměřené tentokrát na numizmatiku. Zvítězil
a do okresního kola postoupil Petr Mičkal z 8. třídy.
Žáci 6., 7. a 9. třídy byli na exkurzi ve Střední škole
hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě p. R. a získali zde
informace o možném budoucím studiu, možnostech uplatnění
v gastronomických oborech, soutěžích.
Protože skončilo 1. čtvrtletí výuky, získali představu
o tom, jak si děti vedou, rodiče prvňáčků 23. 11. na společné
schůzce s dětmi a třídní učitelkou. Rodiče ostatních dětí se mohli
na jejich práci informovat na konzultacích 1. 12. 2011.
J. Pečálková

KDE SE VZAL, TU SE VZAL - MIKULÁŠ U DVEŘÍ STÁL…
V pátek 2. 12. 2011 se všechny děti, rodiče, babičky
a dědečci sešli v naší mateřské škole.
Abychom se všichni měli na co dívat a zasmát se - o to
se postarali naši nejmenší, třída Berušek, třída Sluníček
a divadélko Maringotka z Rožnova p/R. Nejmladší děti nám
ukázaly, jak se zpívá a tančí v pekle s ČERTEM A KÁČOU
a druhá třída Sluníček připravila s p.učitelkami divadelní pásmo
BETLÉM, kde se zvířátka chtěla postarat o Jezulátko. Děti se
velmi snažily, aby všem ukázaly, co všechno umí! A to se jim
povedlo. Hrály se zájmem a nadšením. Ale Mikuláš nepřicházel,
proto děti písněmi a básněmi volaly na Mikuláše. Po chvíli ticha
se na schodech rozezněly řetězy a blekotání. Nejdříve vstoupil
„doktor“ s rohy a vyšetřoval všechny přítomné. Naštěstí naše děti
poznaly, že to není žádný doktor, ale čert, který se chtěl
zamaskovat před andílkem a Mikulášem, kteří vzápětí přišli
za ním. Představení čerta dokázalo rozesmát všechny přítomné
tváře.
Děti dostaly v balíčku dobroty, ale čert si vzpomněl, že
zapomněl ještě jeden pytel, který neunesl, tak poprosil silné kluky,
aby mu šli pomoci. Po chvilce silní kluci přišli s krásnými novými
kostkami, které nově obšila maminka Alenka Sušňová, které
bychom touto cestou chtěli moc a moc poděkovat.
Po programu bylo připravené malé občerstvení pro
všechny přítomné, které přinesly i některé maminky. Děkujeme
všem za spolupráci i strávené chvilky s námi v předvánočním
čase.
-5-

Za MŠ zapsala Bc. Ivana Cabáková

Pozvánka na přivítání nového roku 2012
Dne 12. ledna 2012 v Kulturním domě ve Vidči si společně popřejeme „jen to nejlepší“.

Začátek v 17 hodin.
Hudebně zábavný pořad pro malé, mladé, starší i nejstarší.
Popřejeme si lásku, štěstí, pohodu a hlavně zdraví.

Kulturní komise Vás zve na Tanešní shou aneb pohyb v rytmu hudby.
Ukázky orientálních tanců, zumby, disco tance.
Zatační děti z mateřské školky, ze základní školy, orientální tanečnice, tanečnice zumby či country tanečnice.
Přispějte i vy troškou do mlýna, jak upevňujete své zdraví vy. A na konec bude i malé překvapení.
Bude i možnost malého občerstvení.
Těší se Kulturní komise

Purpura
Tiše a ochotně purpura na plotně voní,
stále voní,
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým,
snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ni,
slzy roní,
hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní,
stále voní,
loni a předloni, za rok nám zavoní zas.

Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní,
rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

Zatímco v podkroví básníci bláhoví pro ní,
slzy roní,
jejich sny růžový na okna dopoví mráz.
V hodině půlnoční zvony když vánoční zvoní,
tiše zvoní,
nesou nám novinu, že pokryl krajinu sníh.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní,
stále voní,
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo vánoc.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní,
stále voní,
nastal čas lásky a rampouchů křišťálových.
autor: Jiří Suchý

Sport
Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Milí čtenáři zpravodaje, již v minulém čísle před měsícem jsem Vám přinesl podrobnosti k umístění našim fotbalovým
družstvům za podzimní část sezony 2011/2012. V tomto čísle na základě slibu z minula uvádím mj. přehled střelců gólů
za videčská družstva během podzimních mistrovských zápasů.
Muži „A“:
1. Michal Kramoliš – 12;
2. Martin Dobeš – 5;
3. Vladimír Urban – 4;
4. Lukáš Vala – 3;
5. Dalibor Nerad – 2;
6.-8. Ondřej Vašut + Jaroslav Marák
každý 1 gól; + 1 vlastní gól
soupeře

Muži „B“:
1. Daniel Martinát – 4;
2.-3. Jan Cáb + Adam Hlaváček – každý
3 góly;
4. Jan Kuchař – 2;
5.-14. Tomáš Kolíbal + Petr Křenek +
Zdeněk Křenek + Martin Mičkal +
Radek Mičkal + Aleš Němec +
Lumír Ondřej + Vladimír Urban +
Jiří Vaculín + Lukáš Vala – každý
z nich 1 branka

Mladší žáci:
1. Jakub Kubját – 12;
2. Ondřej Dobeš – 11;
3. David Vachun – 3;
4. Daniel Malina 2;
5. Marek Mičkal – 1;
Mladší přípravka:
1. Daniel Němec – 10;
2.-3. Jakub Němec + Alexander Urban - každý 5;
4. Kateřina Fryšarová – 4;
5. Ondřej Cáb – 2;
6.-7. Tomáš Cáb + Adam Žitník – každý 1 gól

Přestože je nyní „v běhu“ zimní přestávka, již nyní je známo, že jarní část sezony začne pro muže 1. dubna 2012. V případě
mužů budou mít oddíly 1. A třídy za povinnost od jara 2012 pořizovat videozáznam celého utkání. Tato praxe již běžně funguje
ve vyšších soutěžích. Zimní přestávku vyplní jednak odpočinek a také turnaje jak mužů, tak také mládeže.

Poděkování:
Děkujeme redakční radě a Janě Karasové za celoroční vstřícný přístup při publikování fotbalových zpráv
v celém jejich nezkráceném rozsahu.

Vážení čtenáři, TJ Vidče – fotbalový oddíl Vám přeje šťastné a příjemné Vánoce,
vydařený vstup do nového roku 2012 a během roku spoustu zdraví,
osobních i profesních úspěchů a fair play sportovních zážitků.
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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