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Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané, vždy v tomto období, tj. před začátkem zimy,
upozorňujeme vlastníky aut, aby neparkovali svá auta po okrajích cest.
V posledních letech se počet aut v naší obci mnohokrát zvětšil, už je velmi málo
domů, u kterých by neparkovalo jedno a více aut, ale ne každý má u baráku
dostatek místa na jejich zaparkování. Tak si je vlastníci v mnoha případech
jednoduše zaparkují po okrajích našich úzkých komunikací. Auta pak překáží
při zimní údržbě a komplikují průjezd ostatním řidičům. Buďte prosím
ohleduplní ke svým sousedům, zabraňujeme tím zbytečným vzájemným
nevraživostem v případech, kdy nebude takto zablokovaná cesta rozhrnutá nebo
nebudou vyvezeny popelnice. Děkuji za pochopení.

Kanalizace
Největší, nejnáročnější a nejdražší stavba v historii obce, budovaná za finanční
podpory EU, je po dvou letech ukončena a je podána žádost k zahájení
kolaudačního řízení. Hlavní stavba (stoky, odbočení, domovní přečerpávací
stanice, propojení obou obcí) je hotova, v současnosti se provádějí nedodělky,
které spočívají ve většině v opravě komunikací, ve kterých jsou vedeny trasy
kanalizačních stok . Rovněž se postupně opravuje a připravuje na opravu ostatní, stavbou kanalizace poškozený, majetek občanů.
Nevíme, jak dlouho bude trvat celé kolaudační řízení. Proto znovu upozorňujeme, že napojit se na kanalizaci bude možno
domovními přípojkami, které má už řada z vás zhotoveny, až po provedené kolaudaci. Termín zahájení napojení se na kanalizační
řad vám ihned po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí sdělíme. Teď si vám ale bohužel netroufáme s jistotou říci, ke kterému
datu to bude. Důležité je, aby se zhotovitelské firmě podařilo nedodělky (opravy cest, a další) provést do doby, než nám napadne
sníh. Moc času už totiž nezbývá.
Velmi vám děkujeme za pomoc, trpělivost a pochopení mnoha problémů, které nám tato obrovská stavba přinášela, moc si
toho vážíme. A jednotlivci, kteří stavbě nepřáli, a někteří ještě nepřejí, určitě časem svůj názor přehodnotí. Když ne oni,
věřím, že jejich děti určitě. Vybudováním kanalizace se výrazně zlepší životní prostředí v naší obci, do budoucna kvalita
života nás všech. Buďme rádi, že se stavbu podařilo dokončit i díky příznivému počasí v termínu, máme to za sebou. Ještě
jednou děkujeme za podporu.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního
okrsku Vidče pro volbu prezidenta České
republiky konanou ve dnech 11. - 12. ledna 2013,
případné druhé kolo ve dnech 25. - 26. ledna 2013
V souladu s § 14 odst.1 písm.c) zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta)
a vyhlášky č. 294/2012Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o volbě prezidenta
sdělujeme,
že v obci Vidče je jeden volební okrsek a jeho
sídlo je v sále obřadní síně Obecního úřadu
na adrese: Obecní úřad Vidče, 756 53 Vidče 96
pozn. Upozorňujeme na změnu volební místnosti!!
Budeme tentokrát výjimečně volit v naší obřadní síni,
a to z toho důvodu, že se případné druhé kolo volby
prezidenta (25.-26.ledna) kryje s dlouhodobě
plánovaným tradičním plesem myslivců (sobota,
25. ledna), který bude v sále kulturního domu.

V březnu tohoto roku oslavili manželé Jiří a Růžena Drozdovi
zlatou svatbu. V obřadní síni našeho Obecního úřadu si
slavnostně a symbolicky potvrdili své manželské ANO, které si
dali před 50 lety. Přejeme jim ještě mnoho společných let
prožitých ve spokojenosti , pohodě a zdraví, přejeme co nejvíce
radosti a lásky v kruhu celé rodiny.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení z 29. schůze Rady obce Vidče konané dne 9. 10. 2012
270/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze
bez doplnění.
271/12 Rada obce Vidče projednala a bere na vědomí plnění
usnesení č. 28/2012 ze schůze rady dne 25. 9. 2012. Úkoly jsou
plněny postupně.
272/12 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Smlouvu o dílo č. uzavřenou mezi obcí Vidče (investor) a spol.
Alpine Bau CZ. Valašské Meziříčí (zhotovitel) na stavbu
„Prodloužení hlavního vodovodního řadu obce Fabián západ“
a pověřuje starostku obce smlouvu o dílo podepsat.
273/12 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 21262 uzavřenou mezi obcí Vidče (investor) a spol.
Cobbler s.r.o. Zašová (zhotovitel) na stavbu „Oprava komunikace
v lokalitě Háje“ a pověřuje starostku obce Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 21262 podepsat.

274/12 Rada obce Vidče bere na vědomí aktuální informace
o dokončování stavby kanalizace obce (stavba stok, kanalizačních
odbočení) a informace o zahájení oprav komunikací. Současně
rada projednala další žádosti občanů, týkající se požadavků
na opravy majetku v souvislosti s touto stavbou. Jednotlivé žádosti
se budou řešit po prošetření postupně.
275/12 Rada obce Vidče schvaluje zapojení TJ Vidče
ve spolupráci s obcí a MAS Rožnovsko, do projektu „Oprava
komunikace na pěší naučnou stezku“ a pověřuje starostku
a místostarostku společně s předsedou TJ v této záležitosti dále
jednat.
276/12 Rada obce Vidče bere na vědomí informaci o přípravě
stavebních prací na opravě hasičské zbrojnice ve Vidči.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 16/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného 25. 10. 2012
195/ 2012 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 16. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Ing. Dalibor Kubiš, Bc. Miroslav Chumchal,
ověřovatele zápisu Petr Jurča, Mgr. Pavel Kuběja. Zapisovatelkou
byla určena Eva Kramolišová.
196/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 15/2012 z řádného zasedání ZO konaného dne 30. 8. 2012
přednesenou starostkou obce.
197/2012 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 15. – 16. řádným zasedáním zastupitelstva obce.
198/2012 ZO Vidče bere na vědomí písemnou zprávu o činnosti
kontrolního výboru ZO mezi 15. - 16. řádným zasedáním ZO.
199/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 9. měsíc roku 2012 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 30. 9. 2012.
200/2012 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
změnu č. 4 rozpočtu obce za rok 2012 dle přílohy.
201/2012 ZO Vidče schvaluje nabytí nemovitosti do majetku
obce, a to pozemku p. č. 1575/6 (orná půda ) o výměře 103 m 2

za vzájemně dohodnutou cenu a pověřuje starostku obce připravit
na nejbližší zasedání ZO kupní smlouvu.
202/2012 ZO Vidče schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitostí v majetku obce, a to parcely p. č. 1063/1 (orná půda)
o výměře 2519 m2, parcely st. 589 o výměře 60 m2 a pověřuje
starostku obce záměr prodeje zveřejnit na úřední desce OÚ.
203/2012 ZO Vidče schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nemovitostí v majetku obce, a to parcely p. č. 2802/1 a parc.
č. 2800 (obě ost. plocha, ost. komunikace) a pověřuje starostku
obce záměr pronájmu zveřejnit na úřední desce OÚ.
204/2012 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace
o dokončování prací na stavbě Kanalizace obce Vidče - stavbě
kanalizačních odbočení a opravách komunikací
205/2012 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů deleguje starostku
obce Vidče jako zástupce obce na jednání valné hromady spol.
Valašská vodohospodářská a. s. Vsetín konané dne 7. 11. 2012.
Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Oznámení
6. prosince 2012 od 14:30 hod. do 16. hod.
se budou na faře zapisovat úmysly
mší svatých na I. pololetí r. 2013.

Dětský folklorní soubor Valašenka a pan Petr Zetek
srdečně zvou všechny, kdo mají rádi Valašské
písničky a chtějí si navodit pěknou předvánoční
chvilku zpěvem při vánočním punči

K POSEZENÍ U CIMBÁLU,
které se uskuteční
20. 12. 2012 od 17 do 19hod.
v Kulturním domě Vidče
Účastníci se mohou také seznámit s činností
Valašenky, ukázkami některých tanců
a prohlédnout výstavku fotografií.
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Milena Dudová
místostarostka obce

Město Uherský Brod
Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě
Dům kultury v Uherském Brodě
Základní umělecká škola v Uherském Brodě
ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště

Gratulujeme!!!
Začátkem listopadu p. učitelky z 1. třídy a 2.třídy
připravily do výtvarné soutěže 8 dětských prací,
které putovaly do Uherského Brodu.
S velkým potěšením Vám všem oznamujeme, že jsme získaly
1. a 2. místo. Nejvíce se líbila kočička Viktorky Onderkové
a na 2. místě se umístila Klárka Sušňová
se svým ,,Stromem života".
Děkuji všem p. učitelkám, které si udělaly čas s dětmi
na vytvoření krásných výtvarných děl.

Vás zvou
na vernisáž prací dětské výtvarné soutěže
a na vyhlášení výsledků dětské literární soutěže
ZELENÁ PLANETA

Za MŠ Hana Crhová, ředitelka MŠ

SVĚT OČIMA SKUTEČNOSTI A FANTAZIE

Týká se to také tebe 2012
Úterý 20. listopadu 2012 v 16.00 hodin
Galerie Panského domu v Uherském Brodě
Zahájení výstavy, předání cen vítězům, kulturní program

SPALI A SPALI A SPALI …
Tímto úryvkem nás přivítala p. knihovnice Renata
Vinklérová, která dětem přiblížila život broučků a předčítala
úryvky z knihy J. Karafiáta – BROUČCI. Děti svými pohledy
naslouchaly četbě p. knihovnice a hlavně se dívaly na ilustrace
broučků, kteří krásně světélkovali.
Tímto stráveným dopolednem v místní knihovně se děti
připravovaly na večerní pochod broučků.
Podzimní příroda je nejen krásná a rozmanitá, ale dává
nám i své dary, které s dětmi v MŠ využíváme. Děti milují hry
s kaštany, listy a k vytváření svých podzimníčků využívají velkou
rozmanitost přírodnin. Mezi nejoblíbenější patří dýně.

malí broučci ukazovali svým rodičům, babičkám a příbuzným,
které je jejich strašidýlko.
Po Broučkovém průvodu se odvážní broučci vraceli
do MŠ, kde je čekala ,,noční stezka“ a plnění úkolů, než se
uchýlili k zimnímu spánku. Před usnutím si spolu všichni sesedli
a pověděli něco hřejivého, zazpívali Broučkovou ukolébavku, aby
mohli spokojeně usínat. A byla noc. V tichu jsme jen občas ozvalo
zachrupkání a spokojené oddychování. Po prospané noci všichni
odvážlivci našli pod polštářkem svítící diamant a vzpomínali
na krásné noční zážitky a sny.
Za MŠ zapsala Hana Crhová

Večerní pochod broučků se stal už takovou rodinnou
tradicí, kdy týden předem děti s rodiči vytvářejí krásná svítidla,
strašidýlka z dýní, ale využívají hlavně rozmanitosti přírody- jako
jsou kořeny stromů, klády, špalky, které vyzdobí barevnými
přírodními doplňky a přinesou je do MŠ. Všechny tato strašidýlka
jsou rozmístěny venku na okenních parapetech, před dveřmi
a zdobí nám prostory MŠ.
Nejefektivnější jsou ovšem v podvečer, kdy p. uč.
zapálí mnoho lucerniček, dýní a lampionů, aby posvítily malým
broučkům na jejich poslední podzimní procházce.
Na políčku, v jetelíčku – tam kde ... Touto písní vítalo
naše videčské broučky pět broučků tancem a rozjasněnými
světélky. Všichni zúčastnění shlédli světélkující strašidýlka a naši
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Říjen ve videčské škole
V měsíci říjnu doprovázela školu i výuku řada
zajímavých akcí. Tak například 5. října vyvrcholila realizace
projektu Památky EU a dnes zdobí chodbu školy 27 obrázků (děl
našich žáků, které upomínají na jednotlivé členské země Evropské
unie.
Vlastivědné a přírodovědné znalosti třeťáků a čtvrťáků
obohatila exkurze (23. října) do Valašského Meziříčí, kde si
prohlédli místní gobelínku, pozorovali soutok Rožnovské
a Vsetínské Bečvy a poté v zámku Lešná spojovali prohlídku
s výukovými programy o stromech a o životě pánů.

Znalosti z češtiny prověřila u sedmi soutěžících
Olympiáda z českého jazyka, která měla na naší škole základní
kolo 30. října. Zvítězil Fr. Adam, následovaly jej K. Smutková
a E. Petruželová z 9. třídy. Češtinu obohacují i pravidelné
čtenářské besedy, a tak tentokrát druháci v MLK měli besedu
o pohádkách z celého světa.
Na besedě s cestovatelem Jiřím Kolbabou v Zubří byli
31. října šesťáci, sedmáci a osmáci.

Aktivní byli i členové národopisného souboru Valašenka
a v říjnu několikrát veřejně vystupovali:
5. 10. pro seniory z Vidče
11. 10. v Zašové na oslavách firmy Cobbler
25. 10. v Zašové pro členy zemědělského družstva
28. 10. na zlaté svatbě manželů Vičanových
Pro vzájemné poznávání p. uč. Ludvigha s jeho páťáky
měl význam výlet na kolech, po němž 2. 10. u školy opékali
špekáčky, hráli hry a ve škole strávili společně noc.
Naší žáci také sportují a účastní se soutěží. Mladší
chlapci ze 6. a 7. třídy zvítězili 9. 10. v okrskovém kole v kopané.
Druhý den se konala v Rožnově stejná soutěž pro chlapce z 8. - 9.
třídy a v ní naši zástupci obsadili 3. - 4. místo. Ve středu 17. 10. se
konal školní turnaj v nohejbale za účasti 4 družstev, v němž se
hrálo systémem každý s každým. Zvítězili Petr Mičkal, Jan
Heryán a Martin Holiš.

Týden v Polsku prožila p. učitelka Šárka Pavlíčková.
Tam se domlouvala případná další spolupráce partnerských škol.
Teď záleží na tom, budeme-li do programu Comenius zařazeni
a dostaneme na něj peníze.
J. Pečalková

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Kulturní komise RO Vidče příhlásila naši obec k účasti
na hromadném pokusu o rekord. Přihláškou závazně slibujeme
dodržení všech podmínek k účasti na rekordu. Proto musíme dbát
na jejich dodržování. Stačí, aby jeden ze zúčastněných udělal
chybu a rekord nemusí být uznán – zdůrazňuje organizátor
celorepublikové akce ve vypouštění balónků AGENCY JE5 s.r.o.
z Českých Budějovic.
Registrace proběhla úspěšně. Objednané balónky
i přáníčka nám AGENCY JE5 pošle zdarma na přelomu listopadu
a prosince. Letos už po šesté poletí v celé České republice balónky
s přáníčky. V roce 2008 bylo vypuštěno 100 000 balónků.
Organizátor si přeje tento rekord překonat 14. prosince 2012.
Přáníčka musí být v celé ČR stejná – je větší než vizitka a je
na něm předtištěn text. Vlastní přáníčka nesmí být – nedodrželi
bychom podmínky. Plánujeme vypustit 500 ks nafouklých
balónků s přáníčky. Plyn na nafouknutí balónků nám věnuje firma
LINDE GAS a.s. Valašské Meziříčí.
Nafouklé balónky se musí rozdávat co největšímu počtu
osob, v co nejmenším čase. Dříve vypuštěné balónky se odečítají.
Jeden člověk může vypustit více balónků, ty však nesmí být
svázány do svazku. Poletí jednotlivě. Další podmínka AGENCY
JE5 – apelovat na děti, aby pečlivě držely balónek a včas jej
vypustily. Rodiče nám určitě budou pomáhat.
Vypouštění odstartuje v 15 hod. 15 min.
prostřednictvím rádia Impuls, ve kterém herec Václav Vydra dá
pokyn k hromadnému vypuštění balónků. Do 16 hod. Kulturní
komise musí odeslat SMS zprávu o skutečném počtu vypuštěných
balónků. Po skončení akce se musí vyplnit a odeslat čestné
prohlášení se skutečným počtem vypuštěných balónků.
AGENCY JE5 sděluje, že pokud se dodrží tyto

podmínky, podaří se nám vytvořit rekord, který nemá ve střední
Evropě obdoby. Proto se, prosím nedivte, že dbáme na jejich
dodržování.

Milé děti, přiveďte své rodiče i prarodiče, své kamarády,
paní učitelky a pány učitele ze školy i školky. Po hromadném
vypuštění balónků s přáníčky Vás pořadatelé zvou na předvánoční
minijarmark, kde si budete moct zakoupit vánoční ozdoby.
K dostání bude i něco na zahřátí.
Něco málo po 15:30 hod. se všechny děti i rodiče sejdou
u rozsvíceného vánočního stromu u obecního úřadu. Ježíšek
připraví předvánoční nadílku, děti zazpívají vánoční písničky
i koledy.
Přijďte tedy 14. prosince před 15. hodinou
před obecní úřad. Nezapomeňte na teplé oblečení:)
Srdečně zvou a drží si pěsti pořadatelé ve Vidči
AGENCY JE5 a český Ježíšek
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Knihovna
Jak jsem Vás již informovala, je možné prostory místní
knihovny využívat i pro jiné účely. Mateřská školka tu každé
pondělí učí děti angličtinu paní učitelka Eva Cábová, protože zde
má prostor k výuce.
V knihovně se sešla také Kulturní komise RO, aby
zhodnotila své akce v tomto roce a připravila poslední, která bude
organizačně nejvíc náročná – nafukování balónků a posílání přání
Ježíškovi.
Nabízím také nové knihy. Pro nejmenší knížka ABCD
nebo Kuba nechce číst. Starší děti si moc přály knížky z Klubu
tygrů. Zatím přišly 4 a je o ně velký zájem.
Dospělým čtenářům doporučuji Skryté srdce Afriky
a Hluboko v srdci.
Po roce dochází k výměně cirkulačního souboru

ze Vsetína a na další rok dostaneme další knihy. Od nás poputuje
cirkulační soubor do Stříteže n. B.
Závěrem bych chtěla poděkovat R. Vinklerové
za všechny besedy, které připravila pro děti ZŠ a MŠ.
Knihovnice D. Karasová

Jednodenní poznávací zájezd Vidčanů na Přerovsko 20. 10. 2012
Už ráno v 8.00 hod. jsme stepovali před zvonařskou
dílnou Dytrychových v Brodku u Přerova (kosa jako hrom).
Po prohlídce dílny a velmi zajímavém výkladu pana Horáka jsme
se šli podívat a poslechnout si zvonkohru na náměstí Brodku.
Z Brodku jsme odjeli do Předmostí u Přerova, kde jsme
si prohlédli Památník lovců mamutů, děcka se vyblbla u mamutíka
Toma a dospělí si ještě prohlédli závodiště Přerovskou rokli.
Dalším cílem zájezdu byl Přerov. Začali jsme u nového
Tyršova mostu s ohromným zubrem a kamennými stromy
a postupně jsme si prohlédli novější i starou část Přerova.
Upoutalo nás především Horní náměstí s hradbami, starými
měšťanskými domy, zámkem a mohutným pomníkem slavného
přerovského rodáka a vědce Jana Blahoslava. Poté park Michalov,
kde jsme si pohověli na sluníčku při občerstvení v místní
restauraci.
Z Přerova jsme odjeli na hrad Helfštýn, který jsme si
prošli bez průvodce, ale o to víc jsme si to užili.
Zájezd jsme ukončili v Lipníku, který při prohlídce
překvapil všechny účastníky množstvím zajímavých historických
památek i stromem Opičákem. Zájezd jsme ukončili v restauraci
Lípa, kde jsme všichni ocenili umění kuchaře, protože porce byly
velmi chutné, velké a ne drahé. Domů jsme se vraceli spokojení
po všech stránkách.
Účastníci zájezdu

Zvonkohra v Brodku u Přerova a mamutík Tom
v Předmostí u Přerova

Inze rce
UPOZORNĚNÍ!!

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
-

provedení projektové dokumentace včetně zaměření
montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
napojení přípojek na stávající šachty k rodinným domům
provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu

Kontakt:

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu
Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11
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PROSÍME VŠECHNY RODIČE,
SPOLUOBČANY, KTEŘÍ
NÁM POMÁHAJÍ TŘÍDIT ODPAD
A HLAVNĚ SBÍRAJÍ PLASTOVÉ LÁHVE
A NOSÍ NÁM JE V PYTLÍCH NA URČENÉ
STANOVIŠTĚ K MŠ – MÁME K VÁM
VELKOU PROSBU!!! NOSTE
PYTLE K MŠ NEJDŘÍVE 3 DNY PŘED
SVOZEM. POKUD SE TO HROMADÍ CELÝ
MĚSÍC PŘED GARÁŽÍ – ZA PRVÉ TO
VYPADÁ U MŠ JAKO SKLÁDKA A HLAVNĚ
POKUD NASTANOU SILNÉ VĚTRY, KTERÉ
BÝVAJÍ ČÍM DÁL VÍCE, TAK
SBÍRÁME PYTLE NEJEN KOLEM
CELÉ MŠ, ALE I U SOUSEDŮ,
COŽ SE JIM NELÍBÍ!!
BOHUŽEL, NEJDE USKUTEČNIT
SVOZ KAŽDÝ TÝDEN JAKO V Rožnově p/R,
TAK PROSÍM BERTE OHLED NA NÁS
A CELÉ OKOLÍ MŠ.
HANA CRHOVÁ, ředitelka MŠ

Budova Jednoty na sídlišti v Zubří
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PORTÁŠ, v.d., Valašská Bystřice nabízí :
Portáš, v.d.,

Volnou kapacitu sušení řeziva v sušárně
Pořez kulatiny na rámové pile
Čtyřstranné hoblování a frézování

Valašská Bystřice 365,
756 27 Valašská Bystřice
Tel: 571 646 393, 777 251 818,
E-mail: p.hruby@portas-vd.cz

Sport
Ohlédnutí za podzimním fotbalovým působením mládežnických družstev
1. Mladší žáci Vidče
Družstvo mladších žáků pod vedením trenérské
dvojice Božetěch Jurča a Vladislav Basel
odehrálo první část sezóny 2012/2013 ve složení –
brankář David Vachun (jeden zápas odchytal Lukáš Jurča) v poli
Marek Mičkal, Vladimír Merta, Jakub Neřád, Lucie Polášková,
Radim Cáb, Ondřej Dobeš, Adam Žitník, Daniel Němec, Dominik
Mazan, Matěj Kapoun, Jakub Volek, Dalibor Mičola a Lukáš
Jurča. Před sezónou kategorii mladších žáků opustil loni nejlepší
střelec, 23-gólový Jakub Kubját a tak bylo jasné, že jeho branky
budou mužstvu chybět. Naše hra tedy vychází ze zabezpečené
obrany v čele s jedním z nejlepších brankářů v soutěži Davidem
Vachunem, Kromě utkání s Kelčí, která nás jasně přehrála
a suverénně vede tabulku, všechny ostatní zápasy byly vyrovnané.
Více se nám dařilo na hřištích soupeřů a bohužel na domácí půdě
jsme ani jednou nezvítězili. Umístění ve středu tabulky tak
odpovídá kvalitě mužstva, ale všichni doufáme, že na jaře se
posuneme do její horní poloviny. Podzimní zápasy: V – Krhová

2:2 (D. Mičola, M. Kapoun), Zašová – V 1:3 (O. Dobeš,
D. Vachun, M. Kapoun), Hrachovec – V 0:1 (M. Kapoun), V Kelč 1:8 (M. Kapoun), Val. Bystřice – V 1:2 (O. Dobeš, J. Neřád),
V – Vigantice 2:3 (O. Dobeš, D. Vachun), Choryně – V 2:0, V –
Dol. Bečva 0:3, Prostř. Bečva – V odloženo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kelč
Dolní Bečva
Vigantice
Choryně
Hrachovec
Vidče
Zašová
Prostřední Bečva
Valašská Bystřice
Krhová

7
8
8
8
7
8
8
8
8
8

6
5
5
4
4
3
2
2
2
1

1
1
1
2
0
1
1
1
0
2

0
2
2
2
3
4
5
5
6
5

81:6
39:17
34:26
29:25
22:20
11:20
17:22
22:78
22:44
18:37

19
16
16
14
12
10
7
7
6
5

2. Starší přípravka Vidče
Družstvo starší přípravky pod vedením trenérské dvojice
Vladimír Urban a Pavel Drda odehrálo první část sezóny
2012/2013 ve složení – brankář Ondřej Cáb a v poli pak trio
děvčat Vendula Škařupová, Tereza Baslová, Michaela Urbanová
a dále Dalibor Mičola, Filip Dobeš, Alexandr Urban, Daniel
Němec, Jakub Volek, Adam Žitník, Tomáš Knébl, Jakub Němec,
Tadeáš Mazan, Tomáš Michálek a Filip Mičkal. Naše hráčsky
nejpočetnější družstvo si po přechodu z mladší kategorie teprve
zvyká na hru 7+1 a větší rozměry hřiště. Podle výsledků a herního
projevu z druhé poloviny podzimu je však patrné určité zlepšení.
Hra mužstva se odvíjí od výkonu středního záložníka Daniela
Němce, který dokázal skórovat v neuvěřitelných devíti zápasech
za sebou. Nicméně fotbal je kolektivní sport a nad výkony
jednotlivce vyčnívá to, jakou kluci a děvčata spolu vytvořili
vynikající partu a to, že když už na hřiště nastoupí, bojují a mají
radost ze hry. Podzimní zápasy: V – Hor. Bečva 5:5 (D. Němec
3,A. Urban 2), V – Val. Bystřice 3:12 (D. Němec 2, J. Němec),
Dol. Bečva – V 12:1 (D. Němec), Hutisko - V 0:5 (D. Němec 3,
A. Urban, J. Němec), V – 1. Valašský FC RpR 1:14 (D. Němec),

Val. Bystřice – V 3:3 (D. Němec 3), 1. Valašský FC RpR – V 12:2
(D. Němec 2, F. Dobeš), V- Hutisko 7:2 (J. Němec 3, D. Němec 2,
A. Urban, F. Dobeš), Hor.Bečva – V 4:2 (J. Němec, D. Němec), V
– Dol. Bečva 2:9 (J. Němec 2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Valašský FC
Dolní Bečva
Horní Bečva
Valašská Bystřice
Vidče
Hutisko - Solanec

10
10
10
10
10
10

9
9
5
3
2
0

0
0
1
1
2
0

1
1
4
6
6
10

125:12
94:13
39:45
38:70
31:73
3:117

27
27
16
10
8
0

"Touto cestou bych Vám rodičům hráčů rád poděkoval
za projevenou přízeň v podzimní části sezony
a to zejména těm rodičům, kteří s námi absolvovali
zápasy na hřištích soupeřů.
Bez této pomoci bychom se jen stěží obešli.
Ještě jednou díky, budeme se těšit na setkání
v jarní části sezony."
Pavel Drda, trenér starší přípravky Vidče

3. Mladší přípravka Vidče

Družstvo mladší přípravky pod vedením trenérské
dvojice Radek Mičkal a František Fojtášek odehrálo první část
sezóny 2012/2013 ve složení – brankáři Šimon Urban a Marek
Gajdoš, v poli pak Kuba Němec, Lukáš Novák, Alex Urban,
Filip Mičkal, David Stodůlka, Adam Onderka, Vojta Pavlíček,
Jonáš Kapoun, Honza Mičkal, Tomáš Cáb a Míša Urbanová.
Po trošku horším startu do soutěže se v druhé polovině
podzimu naši nejmenší rozehráli ke skvělým výkonům
a v posledním utkání dokonce dokázali uhrát remízu
s naprosto suverénním Rožnovem p. R 2:2. Mužstvo svými
výkony táhli Alex Urban a jeden z nejlepších střelců soutěže
Kuba Němec. Nutno však poznamenat, že i ostatní hráči herně
povyrostli a zaslouží pochvalu za poctivý přístup k tréninkům
i zápasům. Podzimní zápasy: V – Střítež 7:4 (J. Němec 5,

T. Cáb, A. Urban), Dol. Bečva – V 8:2 (J. Němec 2),
1. Valašský FC RpR – V 12:0, V – Vigantice 3:4 (A. Urban 2,
M. Urbanová), V – Zubří 8:6 (A. Urban 3, J. Němec 3,
M. Urbanová 2), Vigantice – V 6:5 (A. Urban 3, J. Němec 2),
Zubří – V 1:7 (J. Němec 2, M. Urbanová 2, A. Urban 2,
J. Kapoun), Střítež – V 2:6 (J. Němec 4, A. Urban 2), V – Dol.
Bečva 2.0 (J. Kapoun, J. Němec), V – 1. Valašský FC RpR
2:2 (J. Němec 2).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Valašský FC
Vigantice
Dolní Bečva
Vidče
Zubří
Střítež

9
10
9
10
10
10

8
7
6
5
1
0

1
0
0
1
1
1

0
3
3
4
8
9

67: 5
37:30
45:21
42:45
23:58
16:71

25
21
18
16
4
1

FOTO MLADŠÍCH ŽÁKŮ VIDČE

FOTO STARŠÍ PŘÍPRAVKA VIDČE

FOTO MLADŠÍ PŘÍPRAVKA VIDČE

Vážení čtenáři, v dalším vydání
zpravodaje
se
pečlivě
podíváme
na tabulky střelců jednotlivých pěti
družstev Vidče a též na tabulky soutěží
tak, jak se vykrystalizovaly po podzimní
části sezony 2012/2013. V době, kdy píšu
tyto řádky, ještě zbývalo dohrát jeden
odložený zápas mužů. Ovšem ve chvíli,
kdy se Vám dostává do rukou toto číslo
zpravodaje, je podzimní část sezony
2012/2013 ve Vidči zdárně ukončena.
TJ Vidče – oddíl kopané –
tímto upřímně děkuje všem, kteří
v podzimní části sezony a také po celý
rok 2012 videčský fotbal spoluvytvářeli,
hráčům, trenérům, rodičům malých
fotbalistů,
pracovníkům
v zázemí
a také divákům. Nesmím opomenout
vyslovit zasloužené poděkování také
všem sponzorům a přispěvatelům –
zejména pak OÚ Vidče.
Podklady pro toto ohlédnutí
za podzimním fotbalovým působením
mládežnických družstev ve Vidči dodal
Vladimír Basel ve spolupráci s dalšími
vedoucími našich 3 mládežnických
družstev. Díky.
Poslední poděkování – vždy
v listopadovém
nebo
prosincovém
zpravodaji jsem měl milou „povinnost“
poděkovat
fotbalovému
reportérovi
Valašského deníku panu Mgr. Vladimíru
Štěpánovi za velice kladný, vstřícný
a zároveň objektivní vztah k videčskému
fotbalu, za spolupráci, poskytování
profesionálních fotografií ze zápasů
pro zpravodaj,
web
Vidče
anebo
Facebook. Je mně hluboce líto, že letos je
to poděkování poslední. V. Štěpán zemřel
náhle v půli října v pouhých 54 letech.
Za celé dlouhé roky, co mně ochotně
a snaživě vždy vyšel vstříc s pomocí
při propagaci videčského fotbalu, mu
patří právem obrovský dík. Za všechno.
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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