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Přejeme Vám všem radostné prožití velikonočních svátků, bohatou pomlázku,
zdraví a pohodu do dalších dní.
Štěp. Mikulenková

Aktuální informace obecního úřadu

Sdělujeme občanům termín sběru a svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který
se uskuteční v sobotu 21. dubna 2012 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Sběrná místa
zůstávají nezměněna , t. j. parkoviště před firmou Fabián a synové, parkoviště u budovy
obecního úřadu, parkoviště před obchodem U Hajného- Hruška.
Ve stejný den bude proveden i sběr železa, ale pouze do kontejneru u budovy
obecního úřadu.
Kanalizace: stavba kanalizace na území naší obce pokračuje v termínu od 5. března.
Přesný začátek zahájení výkopů vám nebylo možno s ohledem na nevyzpytatelné počasí
sdělit. Snad nám nyní příroda už dovolí ve stavbě pokračovat podle harmonogramu a vy
budete v předstihu upozorněni zaměstnanci zhotovitele o tom, kde se bude kopat. Současně
se stavbou kanalizačních stok se nyní budují odbočení (ukončené plastovou šachtou) pro
domovní kanalizační přípojky. Samotné napojení rodinných domů však bude možné až
po dokončení stavby, provedení kamerových a tlakových zkoušek a kolaudaci popř.
zkušebního provozu. Připojení na kanalizační řad bude velmi pečlivě kontrolováno, a to
proto, aby společně se splašky nebyly do kanalizačního řadu svedeny také dešťové vody.
To bychom se nedoplatili! O postupu prací na stavbě kanalizace i další potřebné informace,
které se stavbou souvisí, vám budou poskytovány průběžně po celý rok.
Další informace:
- V rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova, vyhlášeného Zlínským krajem pro
rok 2012, jsme uspěli s žádostí o finanční podporu na akci „Oprava sociálních zařízení
v MŠ“ a máme příslib dotace ve výši 191 tis. Kč (40% uznatelných nákladů projektu). Oprava bude provedena v měsíci červencisrpnu. Budovu školky teď budeme mít pro následující roky již zcela v pořádku. Jen pro přehled - v roce 2007 byla ve třídách
vyměněna poškozená podlahová krytina, v roce 2008 bylo na budově provedeno největší zhodnocení, a to zateplení budovy,
výměna všech oken i venkovních dveří a oprava poškozené kanalizace, následovala v roce 2009 výměna střešní krytiny, v roce
2010 celková oprava kuchyně, včetně nového vybavení a letos budou opraveny sociální zařízení v obou odděleních a vnitřní
rozvody kanalizace a vodovodu. Všechny popsané opravy byly již velmi nutné, především z hygienických, ale také bezpečnostních
důvodů. Školka byla dána do užívání v roce 1983.
- Oprava sochy Krista bude hotova během jara. O finanční podporu na opravu sochy jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj,
v současnosti čekáme na rozhodnutí, zda nám dotace bude poskytnuta. Věříme, že ano.
O dalším dění v obci budete informováni průběžně. Děkujeme za spolupráci.
Pěkné jaro vám přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 20/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 6. 3. 2012
177/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
178/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 19 ze dne 14. 2. 2012, úkoly byly splněny. Rada obce
projednala a doplňuje bod č. 176/12 takto:
Rada obce Vidče navrhuje zastupitelstvu obce pověřit kontrolní
výbor zastupitelstva obce kontrolou neplatičů za domovní odpad
a psa za dobu 5 let zpětně.
179/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí podání žádosti
na Zlínský kraj o dotaci na opravu sociálního zařízení v MŠ
180/12 Rada obce Vidče opětovně projednala nutnost opravy
hasičské zbrojnice. Na tuto akci bude požadovaná dotace.
V současné době je zpracováván projekt.
181/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o pokračování
stavebních prací na stavbě kanalizace obce od 03/2012.
182/12 Rada obce Vidče projednala a odsouhlasila žádost
o pronájem parcely – bývalý školní pozemek. Rada obce Vidče
pověřuje starostku obce záměr pronájmu celého pozemku

zveřejnit.
183/12 Rada obce Vidče projednala a schválila požadavek na 5
osob pro veřejnou službu v obci a pověřuje starostku obce
podepsat smlouvu o veřejné službě s Úřadem práce Zlínského
kraje a smlouvu s Hasičskou pojišťovnou na pojištění občanů,
kteří budou veřejnou službu vykonávat.
184/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Zpráva bude
projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
185/12 Rada obce Vidče projednala smlouvu o pronájmu
na provozovnu kadeřnictví v budově pošty a navrhne nájemci
namontovat vlastní měřič spotřeby vody a elektroměr.
186/12 Rada obce Vidče projednala a schválila změnu termínu
rady obce ze dne 27. 3. 2012 na 3. 4. 2012.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Pohybem za poznáním a zdravím
17. ledna se v klubovně na Sahaře sešli
turisté, členové oddílu Rekreačního sportu při
TJ, na již 9. výroční schůzi.
Jejich organizovanost začala 1. 4. 2003.
Za tu dobu nachodili neuvěřitelných 3 678 km.
A to nejen na Valašsku, ale i jiných horách
v naší republice. S T. Mikulenkou též po Banátu v Rumunsku
a bývalé Podkarpatské Rusi.
Z 38 členů má již 15 víc jak 70 let. Přesto v loňském roce
našlapali 458 km, na kolech ujeli 38 km.
Úterý je dnem vycházek, výletů a jiných akcí. Loni byl
počet setkání 48. Nejvyšší účast měl M. Mičkal – 39. 35-ti schůzek
se účastnili L. a L. Kristkovi a A. Mičkalová. Průměrná účast byla
13 turistů - někdy i 28, jindy jen 5.
Mimo pravidelné úterky byla vysoká účast i na 2
jednodenních autobusových zájezdech (Rychlebské hory
a Jesenicko, na podzim Prostějovsko) a 4 denním zájezdu
do Českého lesa a Západočeských lázní. Zájezdy pečlivě připravuje
turistka M. Švajdová.
Ne všechny úterky jsou jen o „chození“. Majitel
REMAKu umožnil 28 spoluobčanům prohlídku nové továrny.
Seznámili jsme se i s výrobou v LOANĚ, jejíž začátky sahají
do roku 1889 a nově vybudovanými prostory Rožnovského
pivovaru. Vysoká účast byla i při svatodušním smažení u Petruželů,
předvánoční besídce Na fojtství a předsilvestrovském setkání
v pivovaru.
Chodíme nejen po kopcích, viditelných z vršků kolem

obce, ale i vzdálených z druhé strany Radhoště, Bumbálky, Soláně.
Z Liptálu výšlap na krásný výhled z rozhledny na Vartovně, patřící
obci Seninka. Při túrách radostně sledujeme vrcholy hor, kde jsme
byli – Radhošť, Kněhyně, Tanečnice, Čertův mlýn, Lysou horu,
masiv Ondřejníka. Na východě Vysokou, na západě Kelčský
Javorník. Výjimečně je vidět i Velký Kriváň a Rozsutec v Malé
Fatře, Roháče, Praděd.
Loni a vlastně i v roce 2010 nám počasí překazilo Pochod
kolem Vidče v pevně stanoveném termínu – sobota týden
před svatodušními svátky. Též se nepodařil zajistit oblíbený výlet
auty ochotných řidičů do málo dostupných míst.
Až při velmi stručném vzpomínání a rekapitulaci si
uvědomujeme jak přístup k životu a pohyb obohacuje a naplňuje
naše pozemské putování – na kopcích nemyslíme na osobní
problémy. Buďme za tento dar vděčni.
Přejeme si, aby v letošní sezóně bylo počasí příznivé
(v nepohodě nechodíme) a zdraví sloužilo. Abychom se mimo již
pevně naplánované akce mohli podívat po okolí třeba z Čubovy
rozhledny u Fransovy Lhoty, prošli zajímavé trasy v Hostýnské,
Javorníky, prohlédli si města s bohatou historií. K poznávání je toho
hodně. Někdy stačí přemoci pohodlí, vzít hole, svačinu a v úterý,
dle informace ve skříňce, vyrazit. Zveme k této aktivitě i ostatní
spoluobčany. Poznejme společně mnoho zajímavých míst, která
nám naše země nabízí – dokud se ještě můžeme hýbat. Mějme
na paměti i moudrost Hippokratova výroku: „Koho neuzdraví léky,
toho uzdraví příroda.“
V. Hajná

Velikonoční pozdrav
Velikonoce jsou ústřední svátky všech
křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá
ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast
na Ježíšově vítězství a oslavení získává člověk
skrze křest. Pak je docela pochopitelné, že jedním
z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů
(dospívajících či dospělých osob, kteří si přejí být pokřtěni) na křest.
Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu
o Velikonocích.
Velikonocům předchází postní období. Půst chápeme často
jako odpírání si pokrmu. Případně se ještě trochu víc snažíme omezit
nějaké špatné návyky a podobně. Toto období je však i příhodným
časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého
putování do domu Otcova. Začíná na Popeleční středu udělováním
„popelce“ - znamenání popelem na hlavě s výzvou: „Obraťte se
a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Těmito slovy započal Ježíš své poslání
na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu
života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy (záchrany) pro všechny
lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. Bohužel někdy
přisuzujeme Bohu své pocity. Proto máme dojem, že Bůh je s námi

nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, lhostejný, prostě takový, jací
bychom byli na jeho místě my. Toto mínění v nás zabíjí naději, víru,
lásku a život vůbec... Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako
my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví Ježíš
v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk
15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou
láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska
a tvůrčí moc má možnost změnit náš život.
I závěr postní doby prožijme s pokorným srdcem
před Bohem. Nechejme se Bohem milovat, upevněme či obnovme
své přátelství s ním a pak nás může naplnit velikonoční radost.
P. Karel Janečka

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH
Květná neděle 1.4. – 9:30 hodin,
Zelený čtvrtek 5.4. – 16:00 hodin,
Velký pátek 6.4. – 17:00 hodin,
Bílá sobota 7.4. – vigilie 21:00 hodin,
Neděle Zmrtvýchvstání 8.4. – 9:30 hodin,
Velikonoční pondělí 9.4. – 9:30 hodin.

Únor ve videčské základní škole
Měsícem únorem začíná v naší práci 2. pololetí
školního roku. Dětem jistě přišly vhod i jednodenní
pololetní a týdenní jarní prázdniny.
A protože nastala nádherná zima, chodili žáci
v rámci hodin tělesné výchovy bruslit na Havránek, třeťáci pak
sjížděli s boby, sáňkami, kluzáky a sáňkovacími talíři místní kopce.
Zabruslit na zimní stadion v Rožnově si na konci měsíce vyjeli žáci
od čtvrté až do deváté třídy.
Ani kultura nezůstala pozadu. 8. února zorganizovala paní
učitelka zájezd pro zájemce z 8. a 9. třídy, pracovníky školy
a veřejnost na divadelní představení Noc na Karlštejně v podání
členů Divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Připravila nám krásný
zážitek. Divadlo zhlédli v MŠ Vidče i naši prvňáčci. Do místní
knihovny na literární besedy si zašli druháci a sedmáci. Práci
s knihou doplnily i literární projekty o M. Kratochvílovi ve čtvrté
a J. Seifertovi v 5. třídě.
14. února se ve škole konalo školní kolo recitační soutěže,
jemuž předcházela třídní kola, ze kterých do školního kola
postoupilo 30 dětí. Vítězi v jednotlivých kategoriích byli F. Dobeš

z 1. třídy, K. Fryšarová ze 3, tř. , V. Valová z 5. třídy, K. Kozlová
z 6. tř. a D. Hladká z 8.třídy.
Druháci si v rámci projektu o zdravé stravě donesli
z domova zdravé svačinky, v nichž převažovaly ovoce, zelenina
a mléčné výrobky. Zjistili, že se mohou obejít i bez sladkostí.
6. února do školy přišla paní Maráková - zubní dentistka,
která besedovala s žáky 1.stupně o tom, jak správně pečovat o chrup.
Děti poznaly, jaký význam má v péči o chrup taky zdravá strava.
Nejdůležitější však bylo, že jim ukázala správnou techniku čistění
zubů a chlapci a děvčata si to i prakticky vyzkoušeli.
Trochu jinou besedu měli osmáci a deváťáci. Dne 8. 2. se
během dvou hodin dověděli nejen o šikaně, ale i o hodnotách
každého života a mezilidských vztazích od přednášející z Klubu
Most.
Besedy a praktická cvičení v preventivním PEER
programu Drogám a násilí říkáme ne povedou H. Řezníčková
a V. Cabáková z 8. třídy, které se proto zúčastnily dvou školení:
8. a 14. 2. 2012.
J. Pečálková
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JSEM DUHOVÁ VÍLA, A TY JSI PANÍ VOD...
Ve čtvrtek 8. 3. 2012 od 15.00 hodin
hostil zámek Žerotínů 7. ročník oblastní
přehlídky Valašskomeziříčská ,,Mateřinka“.
Té se zúčastnilo 9 mateřských škol z Valašska.
Mezi zúčastněnými byla i naše MŠ
Vidče, která se předvedla s tanečním
vystoupením ,,Jsem duhová víla“, které
nacvičila p. ředitelka Hana Crhová s p. uč. Bc. Ivanou Cabákovou.
Všech 8 děvčátek vypadalo na jevišti jako křehké víly, které
s duhovou stuhou rozčarovaly svou taneční ukázku na píseň
od Hany Zagorové a Petra Rezka ,, Duhová víla“.
Děvčata měla velký úspěch, neboť nejen stuhy, ale
i gymnastické oblečení, které se lesklo a třpytilo bylo trnem v oku
všech diváků a učinkujících. Doufáme, že s tímto vystoupením se
budeme moci předvést při příležitosti i jiných akcí, neboť v MŠ se
i ostatní děti samy naučily choreografii s pomocí vybraných
děvčátek. Co si můžeme více přát? Jen ať chuť a radost z písně,
pohybu a tance se u dětí nadále prohlubuje. Odměnou jsou nám
rozzářená očička všech dětí naší MŠ a spokojenost rodičů.
Dovolte mi i touto cestou poděkovat všem rodičům –
maminkám, které nám pomohly při organizaci a dále bych chtěla

poděkovat p. Sušňové Aleně, která nám zařídila a ušila překrásné
dresy nejen pro děvčata, ale i pro chlapce.

Za mateřskou školu zapsala Hana Crhová
ředitelka MŠ

Knihovna
Měsíc březen je v letošním roce měsícem čtenářů. Nově
přihlášení čtenáři jsou zproštění poplatku na rok 2012. Stejně tak
čtenáři, kteří dlouhodobě nevrátili knížky, mají možnost je vrátit
bez poplatku za zpoždění. Můžete si také vybrat z vyřazených
knih.
Proběhly besedy s dětmi ZŠ, dětmi MŠ a 6.3.2012
pro dospělé beseda se spisovatelkou Jaroslavou Grobcovou. Této
besedy se zúčastnilo 29 lidí, převážně seniorů z turistického
kroužku, který vede p. Viktorka Hajná. Tuto akci podpořil k velké
radosti p. spisovatelky také ředitel ZŠ p. Zdeněk Chrástecký, který
potom také pohovořil k přítomným. Paní spisovatelka vydala
3 knížky. Jedna je rozprodána a 2 tituly nabízela k prodeji. Oba si
můžete zapůjčit v knihovně. Najdete v nich povídání o Moravě,
léčivých studánkách, přírodě a také historii.
Paní Grobcová četla ukázky ze svých knih, pouštěla
moravské písničky a odpovídala na dotazy přítomných. Slíbila, že
jak vydá novou knihu o Moravě, přijede nám ji nabídnout. Všichni
odcházeli spokojeni.
Knihovna připravuje:
30. 3. Noc s Andersenem. Děti z 1. třídy ZŠ s p. učitelkou
Halamíkovou a žáky 9. třídy navštíví knihovnu a večer se všichni
přemístíme do školy, kde bude pokračovat program.
2. 4. Setkání s ilustrátorem A. Dudkem, který přijede za dětmi
z MŠ a 1. třídy ZŠ s úplně novým programem. Určitě děti pobaví
a zapojí do programu.
Knihovnice D. Karasová

Vítání občánků
12. března 2012 nepěkný byl čas,
i přesto na obecním úřadě
vítání nových občánků
pořádalo se zas.
Paní učitelka Jitka Kadlubiecová
a z mateřské školy dětičky,
si pro miminka a rodiče připravily
básničky a písničky.
Adélka s Adélkou, Linda a Nikolka
za svůj přednes velký potlesk sklidila
Paní Blanka Drdová dětem
poděkovala,
celé osazenstvo mile přivítala.
Paní Eva Kramolišová paní
místostarostce
Mileně Dudové miminka jejich rodiče
představila.

Paní místostarostka milými slovy
rodiče nabádala,
aby se s láskou, starostí a radostí o svá
dítka starali.
Podpisem rodičů do obecní kroniky,
byly děti přijaty do svazku obce
Vidče. Obec vítala tyto děti:
Matouš Duda
Adrian Nerad
Emma Kramolišová
Michal Zetek
Na závěr popřála paní B. Drdová
rodičům
hodně
hezkých
a nezapomenutelných zážitků se svým
děťátkem.
Z. Holišová
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Pozvánka na čarodějnice
Komise pro volný čas dětí a mládeže spolu se Sportem pro všechny TJ Vidče
srdečně zve všechny děti, dospělé i seniory
na tradiční a oblíbenou čarodějnickou show.
Zatím jen prozradíme, že akce se bude konat v pondělí 30. dubna 2012 od 18:00 hodin
a plynule přejde po 20. hodině v hudebně zábavný taneční večer.
Vystoupí mimo jiné dvě opravdové čarodějnice ze Země pohádek a country kapela
se širokým žánrovým rozsahem – LOSOSI.
My připravíme zábavu a občerstvení, vy si nachystejte své strašidelné kostýmy.
TĚŠTE SE NA NÁS, MY SE TĚŠÍME NA VÁS.

V březnu oslavila své životní
jubileum paní Anna Hajná,
která oslavila 105. narozeniny.
Do dalších let ze srdce
přejeme pevné zdraví,
mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidče
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Výšlap okolo Vidče
dne 19. května 2012
Protože se v předchozích
dvou letech výšlap neuskutečnil
kvůli nepříznivému počasí,
proběhne letos sedmý ročník
výšlapu kolem Vidče.
Na Vaši účast se těší
oddíl turistů seniorů

Prodáváte nebo uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti?
1. pomůžeme Vám s prodejem nebo pronájmem bytu,
domu, pozemku nebo jiné nemovitosti
2. veškerý právní servis a znalecký posudek ZDARMA
3. nezávazně a bezplatně Vám poradíme a pomůžeme
Milan Obroučka, tel. 733 729 006, info@neonemovitosti.cz
www.neonemovitosti.cz
Sport
Fotbalové jaro sezony 2011/2012 ve Vidči začíná
Pokud počasí neudělá nepředvídatelný krok, začne jarní část mistrovských zápasů v sezoně 2011/2012 ve Vidči v sobotu
31.března. Jak jsem slíbil v minulém čísle, přináším Vám nyní milí sportovní přátelé aktualizované jarní rozlosování platné pro všechna
4 videčská fotbalová družstva. Nejpozději týden před začátkem jarních zápasů bude rozlosování k dispozici také na tradičních místech –
u předsedy TJ Vidče Petra Jurči, u trenérů, ve fotbalové skříňce v centru obce, na internetových stránkách naší obce www.vidce.cz
a také na Facebooku – TJ Vidče. Oficiálním partnerem KFS Zlín a OFS Vsetín zůstává i nadále tradičně Valašský deník.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VÝCHOZÍ SITUACE PŘED JARNÍMI UTKÁNÍMI:
1. Muži „A“ – Středomoravská 1.A třída, skupina A
Tým
Záp
+ 0 Skóre
Body
Hutisko
14
10 2 2
33: 13
32
Vidče
14
10 1 3
29: 11
31
Hovězí
14
7 2 5
30: 20
23
Štítná n/Vl.
14
7 2 5
25: 24
23
Vlachovice
14
6 3 5
24: 21
21
Dol.Bečva
14
7 0 7
29: 33
21
Val.Klobouky 14
6 3 5
18: 25
21
Podkop. Lhota 14
5 4 5
22: 22
19
Slavičín
14
5 3 6
20: 19
18
Brumov
14
5 3 6
18: 23
18
Zubří
14
5 2 7
23: 26
17
Vizovice
14
3 3 8
18: 24
12
Juřinka
14
4 0 10
23: 34
12
Lukov
14
3 2 9
7: 24
11

3.Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků, skupina B
Rk.
Tým
Záp
+0 Skóre
Body
1.
Poličná B
10
71 2
38: 12
22
2.
Hrachovec
10
71 2
41: 18
22
3.
Kelč
9
62 1
47: 12
20
4.
Vidče
10
61 3
29: 16
19
5.
Zašová
10
60 4
35: 13
18
6.
Zubří
10
41 5
26: 38
13
7.
Loučka
10
40 6
30: 32
12
8.
Vigantice
10
40 6
31: 34
12
9.
Valašská Bystřice
10
40 6
40: 50
12
10.
Hutisko
9
30 6
21: 29
9
11.
Krhová
10
0 0 10
4: 88
0

2. Muži „B“ – IV. třída Okresního přeboru mužů, skupina B
Rk.
Tým
Záp
+ 0 Skóre
Body
1.
Juřinka B
11
9 0 2
32: 12
27
2.
Loučka
11
7 4 0
27: 8
25
3.
Hutisko B
11
7 1 3
54: 22
22
4.
Bynina
11
6 1 4
32: 19
19
5.
Vidče B
11
6 1 4
22: 18
19
6.
Kladeruby
11
6 0 5
18: 20
18
7.
Branky
11
5 2 4
27: 16
17
8.
Růžďka
11
4 2 5
37: 27
14
9.
Jasenice
11
4 1 6
37: 48
13
10.
Mikulůvka
11
2 2 7
16: 42
8
11.
Krhová B
11
2 1 8
23: 65
7
12. Velká Lhota 11
0 1 10
6: 34
1

4.Mladší přípravka – Okresní přebor mladší přípravky,
skupina B
Rk.
Tým
Záp + 0 Skóre
Body
1.
FK Arsenal
7
7 0 0
33: 8
21
2.
V.Karl.+Kar.
7
6 0 1
32: 14
18
3.
Dolní Bečva
7
5 0 2
52: 18
15
4.
Vidče
7
4 0 3
28: 32
12
5.
Hrachovec
7
3 0 4
21: 31
9
6.
Vigantice
7
2 0 5
8: 30
6
7.
FC Zubří
7
1 0 6
14: 32
3
8.
Val.Bystřice
7
0 0 7
12: 35
0
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V jarní části sezony 2011/2012 naše 4 družstva odehrají celkem 40 mistrovských utkání. Přejeme všem fotbalistům úspěchy
na domácích i venkovních hřištích, žádná zranění a fanouškům spokojené a vydařené fotbalové okamžiky.
Mgr. Petr Liška

Futsal BAR BORA BORA VIDČE
Dne 10. 3. 2012 zakončili svou již devátou sezónu 2011/12 futsalisté z Vidče, hrající stále pod hlavičkou
místního baru Bora Bora. Před sezónou se nám podařilo stabilizovat hráčský kádr a navíc doplnit tým
o individuálně velmi kvalitního hráče Dana Fojtáška. Mužstvo spoléhalo na tradiční týmovou soudržnost
a poctivý přístup všech hráčů, počínaje brankářem Michalem Cábem , který absolvoval nejvíc utkání. Střelecky
exceloval Jiří Vaculín, futsal opět začal bavit dalšího kanonýra Michala Kramoliše a v době, kdy se zápasy
kryly s fotbalovými, nás nenechali na holičkách bývalí spoluhráči Richard Maléř a Marek a Dušan Petruželovi.
Na Vsetínsku jsou Komisí futsalu, která spadá pod Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR), řízeny tři soutěže. Okresní
přebor s naší účastí a dále Okresní soutěže I. a II. třídy. Všechny opět po roce s počtem 12-ti družstev. Soutěž začala 29.10.2011 a byla
průběžně odehrána ve dvou halách, Nadace Zubří a v Rožnově pod Radhoštěm na Koryčanských Pasekách, systémem 22 zápasů,
2x20.minut, 2x s každým soupeřem, 1+4 hráči do pole se střídáním „letmým způsobem“.
Od začátku sezóny byla letos soutěž nesmírně vyrovnaná a až poslední kolo rozhodlo o druhém sestupujícím. V tu dobu jsme
však my již měli úplně jiné starosti. Své výborné celoroční výkony jsme v něm potvrdili ziskem čtyř bodů a ty zúročili v celkově
vynikající druhé místo v nejvyšší okresní soutěži. Je to pro nás historicky nejlepší umístění, které budeme jen velmi těžce zopakovávat
v následující jubilejní desáté sezóně. Okresní přebor rozdílem deseti bodů před námi s přehledem vyhrálo Tornádo Val.Meziříčí, naopak
soutěž nakonec opouštějí nováček Betis Francova Lhota a beznadějně poslední Caffé bar Rožnov p.R.
Na závěr ještě statistika a internetový odkaz na stránky futsalových soutěží www.fzv.wgz.cz.
Výsledky :
Bar Bora Bora Vidče – Tornádo Val.Meziříčí 1:12 2:3
Bar Bora Bora Vidče – Nadace Zubří 3:5 2:1
Bar Bora Bora Vidče – Krásno Val.Meziříčí 5:4 6:4
Bar Bora Bora Vidče – Betis Francova Lhota 1:5 2:2
Bar Bora Bora Vidče – HC Rožnov 4:2 4:3
Bar Bora Bora Vidče – Jethro Zašová 3:1 2:1
Bar Bora Bora Vidče – SK Vichury 1:6 6:4
Bar Bora Bora Vidče – Draci Val.Meziříčí 6:2 5:1
Bar Bora Bora Vidče – Ajax Dolní Bečva 3:1 5:7
Bar Bora Bora Vidče – Mikeska Vsetín 0:2 9:4
Bar Bora Bora Vidče – Caffé bar Rožnov 4:5 10:2
Střelci branek s počtem odehraných utkání: Jiří Vaculín 23
branek/20 zápasů, Dan Fojtášek 15/12, Michal Kramoliš 10/12,
Pavel Drda 9/15, Petr Špůrek 8/17, Petr Stodůlka 7/18, Dalibor
Nerad 6/15, Radek Mičkal 4/13, Miroslav Bortl 1/16, Vladislav
Basel 1/20, Michal Cáb 0/21, Dalibor Kubiš 0/20, Milan Drda 0/2,
Richard Maléř 0/2, Dušan Petružela 0/2, Marek Petružela 0/2.

Konečná tabulka
1. Tornádo Val. Meziříčí

22

16 2

4

146:69

50

2.

Bar Bora Bora Vidče

22

13 1

8

84:77

40

3.

Draci Val. Meziříčí

22

12 2

8

106:76

38

4.

HC Rožnov p. R.

22

12 2

8

86:74

38

5.

Ajax Dolní Bečva

22

11 3

8

90:80

36

6.

Nadace Zubří

22

10 2

10

79:70

32

7.

SK Vichury

22

9 4

9

88:88

31

8.

Krásno Val. Meziříčí

22

9 3

10

84:76

30

9.

Jethro Zašová

22

8 4

10

58:55

28

22

9 1

12

76:98

28

11. Betis Francova Lhota 22
12. Caffé bar Rožnov p. R. 22

7 4
2 0

11
20

89:103 25
43:163 6

10. Mikeska Vsetín

V. Basel
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého
měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory
redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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