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Upozonění na změny u daně z nemovitostí v roce 2012
Valašské ZOD, družstvo Zašová, upozorňuje vlastníky
zemědělských pozemků v katastru Vidče, že vzhledem k provedené
digitalizaci na konci roku 2011 již družstvo nemůže platit daň z nemovitosti
za vlastníky pronajatých pozemků přímo finančnímu úřadu, jak tomu bylo dosud.
Vlastníci si musí podat přiznání k dani z nemovitosti do 31. 1. 2012
na všechny pozemky uvedené na svém Výpisu z katastru nemovitostí a to podle
platných sazeb. Družstvo zvýší nájemné za pronajaté pozemky dle smlouvy o částku daně
z nemovitosti a bude je vyplácet jako vždy na podzim – od října 2012.
Povinnost podání přiznání k dani z nemovitosti platí i pro všechny vlastníky, kteří mají
pozemky, u nichž se změnila výměra nebo číslování parcel po digitalizaci (i když pozemky
užívají sami, nebo pronajímají třetí osobě, nebo pozemky neužívají).
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ MUSÍ BÝT PODÁNO NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2012
na Finančním úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, V PŘÍPADĚ N E D O D R Ž E N Í TOHOTO TERMÍNU VÁM HROZÍ
P O K U T A OD FINANČNÍHO ÚŘADU VE VÝŠI 500,- Kč!
V případě nejasností je možné projednat tyto záležitosti ve Valašském ZOD družstvu s paní Milenou Šrámkovou,
tel. 571 634 821.

Aktuální informace obecního úřadu
Stručně k plnění rozpočtu a výsledku hospodaření v roce 2011.
Rozpočet obce pro rok 2011 byl zastupitelstvem obce schválen jako nevyrovnaný, plánovaný příjem (bez dotací) byl
ve výši 13 mil. 913 tis. Kč, předpokládané výdaje ve výši 27 mil. 585 tis. Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji byl kryt kladným
zůstatkem za rok 2010, který činil 13 mil. 672 tis. Kč. Během roku bylo zastupitelstvem obce schváleno celkem pět změn
rozpočtu, ve většině z důvodu zařazení získaných dotací do rozpočtu, popř. z důvodu převodu financí mezi jednotlivými kapitolami
rozpočtu, aby nedošlo k jejich přečerpání.
Skutečné příjmy obce (vč. dotací ze SFŽP, MMR, MK, ZK), byly k 31. 12. 2011 ve výši 19 mil. 522 tis. Kč, (dále obec
hospodařila se 7 mil. Kč půjčky u KB a s již výše zmíněným zůstatkem financí na účtu obce z roku 2010). Skutečné výdaje v roce
2011 dosáhly konečné částky 33 mil. 780 tis. Kč. K tomuto údaji je potřeba ještě přičíst částku ve výši 72 tis. Kč, což byla půjčka
od Zlínského kraje z roku 2009. Ke dni 31. 12. 2011 nám v rozpočtu obce zůstala částka ve výši 6 mil. 342 tis. Kč.
Opravy a rekonstrukce budov v majetku obce byly provedeny v roce 2011 ve výši více než 1 mil. 400 tis. Kč (z toho
největší oprava probíhala na budově Sahara, další opravy byly provedeny na střeše tělocvičny školy, drobné opravy a úpravy byly
provedeny rovněž v budově OÚ a KD. Na opravu silnic, včetně mostů, byly vynaloženy finanční prostředky ve výši
2 mil. 620 tis. Kč. Vybudování bezdrátového varovného systému bylo ve výši 1 mil. 120 tis. Kč. Dotace na provoz v základní
a mateřské škole byla ve výši 2 mil. 20 tis. Kč, úklid obce (zeleň, likvidace všech odpadů) nás vyšel na 1 mil. 235 tis. Kč, dotace
na tělovýchovnou a kulturní činnost činily více než 750 tis. Kč. Veřejné osvětlení nás stálo celkem 352 tis. Kč, správa obce
a zastupitelstvo obce asi 3 mil. Kč.
Uvádíme zde pouze větší položky, závěrečný účet obce bude zveřejněn po provedené kontrole ze strany Zlínského kraje
(únor-duben 2012).
Na výše uvedené akce jsme v minulém roce získali dotace v hodnotě více než 5 mil. Kč. Samozřejmě největší finanční
částka z rozpočtu byla čerpána na kapitole „odvádění a čištění odpadních vod“, a to částka 17 mil. 727 tis. Kč. Práce na stavbě jsou
hotovy téměř ze 2/3, letos nás čeká opět velmi složitá stavba kanalizačních stok „na horním konci“ obce, následně je potřeba provést
přípojky k jednotlivým rodinným domům. V současnosti je naše obec jedním velikým staveništěm, a já vám, vážení spoluobčané,
znovu děkuji za trpělivost a pochopení stávajícího komplikovaného stavu především na komunikacích. Připomínám, že pokud
nenastanou nepředvídané události, bude stavba ukončena v listopadu tohoto roku, včetně opravy bočních cest.
Jak je uvedeno výše, díky úsporným opatřením a díky úspěšným žádostem při získání dotací, nám zůstalo na účtu obce
na konci roku celkem 6 mil 342 tis. Kč. Tato částka bude spolu s 5 mil. Kč půjčky z KB použita na vykrytí schodku rozpočtu pro rok
2012 (finance budou využity na stavbu kanalizace).
Návrh rozpočtu na rok zveřejňujeme na jiném místě tohoto zpravodaje.
Vážení spoluobčané, přeji vám do nového roku hodně zdraví, a pokud možno, co nejméně starostí a trápení.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Fotky nejdůležitějších akcí
Práce na kanalizaci obce

Oprava mostu

Oprava budovy
Sahara

Usnesení č. 18 ze schůze Rady obce Vidče
157/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
158/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 17 ze dne 20. 12. 2011, úkoly byly splněny.
159/12 Rada obce Vidče projednala a v souladu s pověřením
zastupitelstva obce, schválila změnu č. 6 rozpočtu obce za rok 2011.
160/12 Rada obce Vidče po projednání a doplnění, schvaluje návrh
rozpočtu obce na rok 2012 a pověřuje starostku obce zveřejnit
rozpočet na úřední desce OÚ.
161/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost
k vybudování vodovodní přípojky, tj. k napojení RD na hlavní
vodovodní řad obce, vč. dohody o právu stavby na cizím pozemku
obce. Rada obce pověřuje starostku obce dohodu podepsat.
162/12 Rada obce Vidče schválila finanční příspěvek pro rok 2012
na pečovatelskou službu pro občany Vidče, poskytovanou
Pečovatelskou službou o.p.s. Rožnov pod Radhoštěm.
163/12 Rada obce Vidče vyhověla žádosti ředitelky MŠ Vidče

o schválení účelových darů poskytnutých MŠ.
164/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí dopis Českých
radiokomunikací ve věci postupující digitalizace televizního
vysílání.
165/12 Rada obce Vidče projednala a schválila plánované akce
a stavební práce v roce 2012. Obec se bude zapojovat
do vyhlášených projektů a programů. Samotná realizace
jednotlivých akcí bude uskutečněna za předpokladu dostatečného
objemu finančních prostředků z vlastního rozpočtu obce.
166/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí žádost ze dne 3. 1. 2011,
přijatou pod čj. 02/2012. Žádost týkající se změny územního plánu
Vidče, bude postoupena zastupitelstvu obce na jeho nejbližší
zasedání dne 26. 1. 2012.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
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 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. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6. a 20. 6. 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. 1., 8. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5. a 13. 6. 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. 1., 8. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5. a 13. 6. 2012.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice od zeleniny,
kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo, skleněné láhve
od nápojů.

Kulturní komise Rady obce pořádá

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.

Ředitel Základní školy Vidče,
okres Vsetín jako příslušný správní orgán vyhlašuje

DĚTSKÝ KARNEVAL

Zápis do 1. třídy

který se koná v sobotu 11. února
ve 14.00 hodin v kulturním domě ve Vidči.

na školní rok 2012/2013
dne 23. 1. 2012
od 13:00 – 16:00 hod.
v budově Základní školy Vidče

Vstupné dobrovolné, bohatá tombola,
občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou
o vyrobení, případně zakoupení
malého dárečku. Potřebujeme je
pro masky,
do tomboly,
pro vítěze soutěží a her. Bez
pomoci dobrých a ochotných lidí
karneval neuděláme. Příspěvky (dárečky) můžete donést
do knihovny případně D. Karasové domů či Z. Holišové.
Za Vaši pomoc děkují pořadatelé.

podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, střením, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád).
Mgr. Zdeněk Chrástecký, ředitel školy
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Šťastný nový rok 2012
Ve čtvrtek 12. ledna se zaplnil sál v kulturním domě.
Málokdo tušil, co může od názvu „Pohyb s hudbou pro zdraví“
očekávat.
Mnozí se obávali, že sami budou muset přiložit tělo
k dílu a budou se muset pohybovat v rytmu hudby, ale věřím
tomu, že hned při prvních krocích temperamentních představitelek
zumby, by se rádi přidali. Holky v čele s paní Janou Šnajdrovou
zaplnily jeviště. Radost z pohybu se dala číst z jejich očí
i z úsměvu. Děkujeme.
Sestavování programu bylo náročné. Několikrát se
přepisoval, škrtal, doplňoval. Ale účinkující tvořili program sami.
Bouřlivý potlesk byl odměnou a přinášel úsměvy na tváři všem
na pódiu.
Děkujeme za pomoc Honzovi Heryánovi z 6. třídy ZŠ,
který se sám ujal úlohy „dídžeje“.
Moderátor a komentátor Honza Mlnařík, jak říkají
Vidčané, „my ho milujeme od malička“, skvěle v krátkosti popřál
všem s paní Helou Machýčkovou štěstí, lásku, zdraví v roce 2012,
a potom s humorem jemu vlastním provázel celý program.

Country tanec kluků a holek z mateřské školky se nedá
slovy popsat, to se musí vidět na vlastní oči. Velký dík patří dětem
a p. ředitelce H. Crhové a p. učitelce I. Cabákové. Country
oblečky daly tanci potřebnou jiskru.
V zákulisí bylo rušno. Žáci 6. třídy připravovali
netradiční plesové šaty z netradičního materiálu. Přímo na svých
spolužačkách vytvořili plesové šaty z novinového papíru. Malá
módní přehlídka obohatila program.
Orientální
tanečnice,
p. J. Heryánová
a p. H. Vojkůvková, diváky nadchly svými ladnými pohyby.
Každý sval na jejich těle tančil podle příjemné pomalé, ale
i temperamentní hudby. Také jim patří velký dík.

Účinkující poctivě zkoušeli před vystoupením. Ne jinak
tomu bylo i u děvčat z 5. třídy, které si daly umělecké jméno
Angels. Adélka, Lucka, Radka i Pavla cvičily v rytmu hudby.
Nácvik si samy dirigovaly.

Foto: F. Jaskula

Neuvěřitelná atmosféra byla na jevišti za oponou.
Všichni účinkující se vzájemně podporovali, tleskali. Dodávali
tančícím odvahu. Díky.
Paní J. Neradová byla právem pyšná na své cvičenky –
ženy seniorky. Pódiovou skladbičku v rytmu polky, na zpěv
W. Matušky, zvládly s úsměvem p. Lidka, p. Liba, p. Marcela
a p. Eva jako jeden celek. Od cvičitelky dostaly velkou pochvalu,
od diváků bouřlivý potlesk.
Všechno mělo rychlý spád a hodinový program byl
u konce. Vše zdokumentoval na kameru a vyfotil p. F. Jaskula.
Děkujeme.
Naše hvězdy na pódiu zářily štěstím a úsměvem.
Všechno má svůj konec a na závěr Honza Mlnařík pozval
na pódium všechny účinkující a za neutichajícího potlesku diváků
všem poděkoval.
Pro účinkující jsme společnými silami připravily
pohoštění. Mrzí nás, že někdo odešel dříve.
Přeji Vám i sobě 366 štědrých dnů v roce 2012.
Děkuji za pomoc p. Vl. Fabiánovi ml., všem členkám
kulturní komise a všem těm, kteří pomáhají pravidelně při
kulturních akcích. Platí mušketýrské heslo – jeden za všechny,
všichni za jednoho.
Zdeňka Holišová

Ukázková lekce

INTUITIVNÍ TANEC
v Rožnovských pivních lázních
23. ledna 2012 18:00 – 21:00 hodin

(Pohodlné oblečení a boty s sebou)
Příspěvek pouze 50,- Kč
za 3-hodinovou akci
Informace: 606 083 223
… Těšíme se na Vás...
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Vážení spoluobčané,
redakční rada oznamuje, že nemůže nadále zveřejňovat jubilanty.
Pokud budete mít zájem poblahopřát příbuzným nebo přátelům, musíte tak učinit individuálně. Přání, vzpomínky na výročí
úmrtí člena rodiny či jakékoliv jiné příspěvky můžete posílat na e-mail: zpravodaj@vidce.cz nebo doručit na obecní úřad.
Redakční rada

Prosinec ve videčské škole
Tento měsíc má pro všechny kouzlo, protože
nás oslovuje doba předvánoční, čas čekání
na Vánoce. Ač chyběla sněhová peřina, mnohé
dětem přiblížila výzdoba školy. Žáci s třídními
učiteli či s učitelkami výtvarné výchovy vyzdobili
své třídy, chodby a také instalovali pd vedením Jany Neradové
vánoční výzdobu v jedné ze školních chodeb – naší galerii.
A jaké akce obohatily náš adventní čas? 5. prosince
chodil školou Mikuláš se svou šestičlennou družinou. Navštívili
všechny třídy, pro děti si připravili soutěže i odměny a čertice
Bára je umně napomínala, povzbuzovala a usměrňovala.
Nejvíce práce měli členové Valašenky se svými
vedoucími při přípravě vánočního programu. Nejdříve 7. 12.
vystoupilo 20 malých tanečníků z Valašenky na mikulášské
besídce ve Stříteži n. B. Vrcholem však byl galaprogram, s nímž
se úplně všichni členové (+zpěváci vedení M. Bařinovou
a hudebníci z Malého Radhoště) představili 9. prosince na dvou
vystoupeních – pro školu a pro veřejnost.
Svůj mikulášský jarmark si 7. prosince uspořádali
čtvrťáci a pozvali na něj všechny ze školy. O pět dní později jich
osm odjelo s paní učitelkou Hladkou do Valašského Meziříčí.
V kojeneckém ústavu předali svůj „sponzorský dar“ malým
dětem.
Všechny nás nadchlo „Adventní zastavení“ – program
písní a mluveného slova našich sedmi deváťáků. 7. prosince jsme
překvapeně a místy s dojetím sledovali jejich vystoupení ve školní
jídelně. Téměř profesionální vystoupení.
Zvláštní vánoční besídky s rodiči i dětmi měli
v restauraci Milano prvňáci a třeťáci.

Atmosféře tohoto měsíce odpovídal i Mikulášský turnaj
ve volejbale 12. 12., v němž zvítězilo družstvo šesťáků
a mimořádná akce zorganizovaná panem učitelem Ludvighem –
zájezd do Vídně 15. prosince. Program s názvem Vánoční
habsburská Vídeň představoval prohlídku památek spjatých
s Habsburky (např. hrad Hofburg), ale také návštěvu proslulých
vánočních trhů.
Prvňáci a druháci byli navíc 2. prosince v Beskydském
divadle v Novém Jičíně, kde se jim líbila pohádka Zimní příhody
včelích medvídků.
Den předtím přišli mezi osmáky a deváťáky lonští
absolventi naší školy, aby jim předali své první dojmy
a zkušenosti ze svých středních škol.
Přednášku s názvem Partnerské vztahy si 14. prosince
vyslechli od pracovnic rožnovské Poradny pro ženy a dívky naši
osmáci.
Také soutěžili. 6. prosince se na naší škole konalo školní
kolo Olympiády z českého jazyka, jež má část slohovou
a jazykovou. Slohové téma tentokrát znělo Za dveřmi je … zbytek
doplňovali a zajímavě zpracovávali soutěžící. Zvítězila
a do okresního kola postoupila deváťačka Bára Škařupová.
Na druhém místě shodným počtem bodů skončily osmačky
E. Petruželová a K. Smutková.
Poslední den ve škole v loňském kalendářním roce si
žáci užívali. V tělocvičně se střídaly sportovní tunaje, ve třídách se
rozdávaly dárky, poslouchaly koledy. Po vzájemných přáních
všichni spěchali domů, kde je čekaly ty pravé Vánoce v kruhu
rodiny.
J. Pečálková

Vidčem zněly vánoční koledy.
Víte, že staroslavný valašský národopisný soubor
Radhošť z Rožnova má jakousi svoji „mateřskou školku“? Je to
tzv. Malý Radhošť: parta nadšenců, kteří se snaží vzbudit
u malých dětí lásku k folklóru a lidovým tancům a připravit tak
formou her a muziky budoucí tanečníky a zpěváky Radhoště
velkého. A cože se tam ti malí caparti vlastně dokáží naučit? Tak
to mohl vidět každý, kdo ve čtvrtek 15. prosince v 17:00 přišel
do Kulturního domu ve Vidči.
Paní Katka Juříčková spolu s vedoucí Malého Radhoště
Naďou Šebestyénovou se rozhodly své malé svěřence předvést
„na prknech, co znamenají svět“. Ke spolupráci přemluvily
i ředitelku MŠ ve Vidči a zkušenou folkloristku Hanku Crhovou
a paní učitelku Bc. Ivu Cabákovou, aby se k nim připojily se
svými dětmi. Do celé přípravy vtáhly ještě staré zkušené
radhošťácké party Víťu Bradáče a Broňka Jaška, partu muzikantů
v čele s primáškou Darinkou Třeštíkovou, Štěpánem Bařinou –
viola, s cimbalistou Petrem Zetkem a basistou Ondrou. Průvodní
slovo svěřili ostřílené profesionálce, herečce Zuzaně Vaškové.
A byla to věru šťastná volba! Vzniklo tak krásné pásmo starých
valašských a lidových koled, říkanek a tanečků majících vztah
k době vánoční pod názvem „Půjdem spolu do Betléma“.
A tak kdo přišel v ten den do KD ve Vidči, byl asi ihned
překvapen příjemným prostředím v předsálí, kde bylo několik
stolů s pěknými vánočními ozdobami na prodej či dekoracemi,
které vyrobily vlastnoručně děti z Mateřské školky, bufet
s občerstvením a konečně vyzdobený sál a na stolech dokonce
vánoční cukroví. S úderem páté hodiny se rozezněly tóny
cimbálové muziky a na jevišti začal téměř hodinový rej těch
nejmenších zpěváčků, tanečníků, recitátorů či herců. Děti z MŠ
a poté ty o malinko větší z Malého Radhoště se předvedly v tom
nejlepším světle: kostýmní pohádkové vyprávění, koledy, říkadla
či pranostiky o čase vánočním předvedly s takovým zápalem

a nadšením, že častý potlesk publika zaskočil mnohé z nich
a v sále bylo vidět i slzy dojetí. A bylo proč. Děti byly prostě
úžasné a dobrá nálada vládla jak na jevišti tak v hledišti zcela
zaplněného sálu.
Za to všechno patří také dík Obecnímu úřadu Vidče, který poskytl
prostory, panu Pavlu Kubějovi, který zabezpečil zvukovou
techniku , celému kolektivu MŠ za výzdobu kulturního sálu,
za zajištění občerstvení a mnoha dalším ochotným rodičům
a lidem, kteří zorganizovali tento krásný podvečer a ukázali, že
jejich práce s dětmi má opravdu smysl.

Že by se ve Vidči zrodila nová tradice adventních
dětských pořadů? No představa je to věru pěkná, letošní zájem
publika překvapil i samotné organizátory a nápadů mají
„radhošťáci“ naštěstí dost…a taky hlavně moc šikovné svěřence.
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Zapsal: Petr Liška

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
V sobotu 7. ledna 2012 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V obci koledovalo 9 skupinek koledníků, kteří vybrali
částku celkem

61.652,00 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Tříkrálové sbírky z minulých let:
r. 2002 - 33 959, 50,-; r. 2003 - 34 069,-; r. 2004 - 32 253,-; r. 2005 - 41 599, 50,-; r. 2006 - 40 062, 50,-;
r. 2007 - 46 691, 50,-; r. 2008 - 48 282,-; r. 2009 - 48 905,-; r. 2010 - 61 477,-; r. 2011 - 61 171,-

Rozpočet obce na rok 2012
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Sport

Novoroční rozhovor s předsedou Zlínského kajského fotbalového svazu Vlastimírem Hrubčíkem
Rok 2011 se blíží ke svému konci, jaké obecně zdařilé kroky považujete směrem ke krajskému a okresnímu fotbalu v roce 2011?
Jednoznačně za velký úspěch uvedu zavedení střídavých startů mládežníků. První, kdo tyto starty v mládežnických soutěžích zavedl, byl
sice Plzeňský kraj, nicméně až na základě dopracovaného materiálu ze strany Zlínského fotbalového kraje a vyvíjení tlaku na příslušné
odbory fotbalové asociace z naší strany o nutnosti zavedení tohoto kroku byly střídavé starty zavedeny v rámci celého fotbalového
svazu. Fotbalové oddíly pochopily velmi rychle smysluplnost této možnosti, naučily se jí velmi rychle využívat, o čemž svědčí i počet
420 zaregistrovaných střídavých startů na podzim 2011 v rámci našeho kraje. To máte 40 mládežnických fotbalových mužstev! Velký
přínos střídavých startů spočívá také ve společné výchově fotbalových nadějí, oddíly se učí komunikovat a spolupracovat mezi sebou,
jednoduše řešeno již si nepřetahují hráče jako dříve, což v minulosti přinášelo velkou nevraživost mezi funkcionáři.
V rámci Zlínského KFS, které další akce konané v roce 2011 chcete vyzdvihnout?
Regions cup, to je třešničkou na dortu toho, proč se fotbal na této úrovni dělá. Amatérský fotbalový výběr Zlínského kraje se po zisku
titulu mistrů České republiky v roce 2010, kvalifikoval až do finálového turnaje mistrovství Evropy v Portugalsku, kde jsme se umístili
na 3. místě. Z pohledu prestiže to jako předseda svazu beru tak, že se u nás v kraji hraje třetí nejlepší regionální fotbal v Evropě.
Pod vedením trenéra Petra Zapletala se utvořil skvělý tým hráčů a funkcionářů. Nutno vyzdvihnout nabrané zkušenosti, jak se dělá
fotbal naší úrovně v zahraničí. Zlínský KFS se samozřejmě přihlásil do nového ročníku Regions cup, který se rozběhne v rámci
kvalifikace za Českou republiku na jaře 2012. Dále se chci zmínit o poháru Zlínského KFS, který se již 4 roky hraje pod názvem
“O pohár hejtmana“. Tato soutěž dostala v posledních letech odpovídající úroveň, o čemž svědčí zájem klubů se jí účastnit. Díky
spolupráci s vedením fotbalové Tescomy Zlín se finálový zápas odehrává na ligovém stadiónu Letná pod skvělou diváckou kulisou.
Nutno poděkovat panu hejtmanovi Mišákovi a vedení Zlínského kraje nejenom za tento pohár, ale také za výraznou celkovou podporu
fotbalu v našem kraji.
Takže uplynulý rok byl na Zlínsku úspěšný, jak to vnímám?
Z pohledu řízení našich krajských soutěží konstatuji, že byl klidný, z pohledu ukázky a činnosti naší práce nad rámec krajských soutěží
považuji uplynulý rok za významný.
Velké změny proběhly také na celostátní úrovni fotbalové asociace, dokážete je v krátkosti popsat?
V červnu 2011 byly schváleny valnou hromadou fotbalového svazu nové stanovy. Mimo jiné úpravy stanov bych zmínil dvě zásadní,
fotbalový svaz se přejmenoval z ČMFS na FAČR / Fotbalová asociace České republiky / a zavedl členství. Šokem na této valné
hromadě pro všechny bylo odstoupení předsedy Haška, které do hnutí vneslo z mého pohledu nejistotu na určité období. Nebudu
komentovat věci kolem volby nového předsedy, nicméně faktem je, že v listopadu si hnutí zvolilo předsedu nového.
Jaký je Váš názor na osobu nového předsedy FAČR pana Peltu a koho jste na valné hromadě volil Vy?
Za Zlínský KFS jsem volil pana Peltu, ze všech kandidátů byl nejsrozumitelnější. Uvidíme, co pro nižší úrovně fotbalu přinese. Bude to
mít poměrně složité, protože jeho mandát je pouze do června 2013 a hnutí očekává výsledky hned, zejména zajištění financí
pro fungování okresních a krajských fotbalových svazů.
Zmínil jste již velmi diskutované téma členství a zavedení členských příspěvků ve fotbale, váš pohled.
Já osobně se dívám na zavedení členství z hlediska morálního. Chci být, podotýkám, dobrovolně součástí nějakého spolku, to znamená,
musím být oficiálně někde zaveden. Na základě mého svobodného rozhodnutí se rozhodnu do spolku vstoupit a zavázat se dodržovat
nastavené normy této organizace. Fotbal je snad momentálně jediný spolek tohoto typu, který neměl členství zavedeno. Identifikace
přesné členské základny fotbalového hnutí je nutnost a z hlediska budoucnosti se stane velkým přínosem.
Téma hráčů a fotbalových příznivců se poslední dobou stále více točí kolem členských příspěvků, jak se k nim stavíte Vy a jaká by
měla být jejich výše?
Osobně neznám jiný způsob, jak jinak, než přihláškou a vložením finanční částky na účet spolku potvrdit svoje členství ve spolku. Výši
členských přípěvků schválenou fotbalovým hnutím na rok 2012 50,- Kč a v následujících letech mládež 100,- Kč, dospělí 200,- Kč
ročně za člena považuji za symbolickou. Na internetových stránkách www.kfszlin.cz se již zájemci o členství mohou seznámit
s postupem a termíny zaregistrování, nicméně připravíme na našem svazu v krátké době ještě trochu jednodušší manuál
pro zaregistrování členství, včetně dalších důležitých informací s tím souvisejících.
Za pár dnů vypukne nový rok 2012, co plánujete, popřípadě již připravujete na fotbalovém svazu?
Kdo mě zná tak ví, že plánů z mého pohledu na vylepšení propagace a fungování fotbalu mám několik, nicméně má funkcionářská
zkušenost mi potvrzuje to, co se ví na všech úrovních – fotbal je konzervativní sport, kde jakákoliv změna se velmi těžko prosazuje.
Z hlediska funkcionářského bych si představoval větší pravomoci krajských fotbalových svazů, což umožní pružnější a rychlejší
zavádění nových poznatků do hnutí v rámci regionálního fotbalu. Toto je jeden z mých plánů na rok 2012 zpracovat materiál a oslovit
s ním předsedy ostatních fotbalových krajů, následně vedení svazu. Vizi, jak by to mělo vypadat a fungovat mám jasnou.
Co Zlínský fotbalový kraj, tam zavádíte také jednu novou věc, jak jsem se dozvěděl a to poměrně revoluční.
Narážíte na povinnost klubů pořizovat videozáznamy z mistrovských utkání mužských kategorií nejenom v krajském přeboru, ale také
v 1.A třídě a 1.B třídě. Například toto rozhodnutí je v kompetenci VV Zl KFS. Se členy výkonného výboru jsme se shodli, že tento krok
přispěje výrazně nejenom k objektivnímu řešení případných přestupků v návaznosti na disciplinární řízení, které se udály během utkání,
ale výrazně zlepší i kulturnost fotbalového utkání. Mířím tím na chování některých funkcionářů a trenérů. Ti když se na záznamu uvidí,
co jsou schopni během utkání vyprodukovat, snad se chytnou za nos a další utkání své emoce usměrní do normálních mezí. Náš
poznatek je, kde je záznam, tam prakticky neřešíme nevhodné chování.
Vím, že se taktéž velmi intenzivně zaobíráte problematikou rozhodčích, jak vidíte jejich výkony?
O rozhodčích se zatím nebudu podrobněji vyjadřovat. Připravuji ve spolupráci s předsedou naší komise rozhodčích panem Nedbalem
určitý materiál, kterým chceme problematiku rozhodčích začít okamžitě řešit. Tyto první kroky představíme na lednovém zasedání VV
Zl KFS, následně budou prezentovány fotbalovému hnutí v našem kraji s podrobným popsáním situace a navržením postupu.
A vaše slovo závěrem ?
Na závěr chci, jako předseda Zlínského krajského fotbalového svazu, poděkovat svým spolupracovníkům to je členům VV a členům
komisí za jejich kvalitní a obětavou práci, kterou vykonávají ve volném čase pro krajský fotbal, a nám všem bych do roku 2012 popřál
hlavně hodně zdraví.
Mgr. Petr Liška
Zdroj. www.kfszlin.cz
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