Videčský zpravodaj č.12
Ročník XII.

www.vidce.cz

Prosinec 2012

Informace obecního úřadu
OZNÁMENÍ
Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ BUDE
OBECNÍ ÚŘAD VE VIDČI UZAVŘEN V OBDOBÍ
OD 27. 12. 2012 DO 31. 12. 2012.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Starostka obce

Vážení občané,
přejeme Vám všem klidné a pěkné Vánoční svátky prožité mezi
svými nejbližšími a do nového roku 2013 hodně zdraví a štěstí.
Štěpánka Mikulenková,
starostka obce
KANALIZACE OBCE
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, TÝKAJÍCÍ SE PŘIPOJOVÁNÍ
NA NOVĚ VYBUDOVANOU KANALIZACI V OBCI, PROVOZOVANOU
DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ VIDČE A STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
Upozorňujeme naše občany, že termín napojování rodinných domů na kanalizaci domovními kanalizačními přípojkami, bude
v obci Vidče z původně předpokládané doby zahájení - poloviny prosince 2012, pravděpodobně prodloužen, a to i přesto, že stavba
je zkolaudována. Objevily se nečekané komplikace týkající se provozování stavby kanalizace Vidče stávajícím provozním
technikem (správce kanalizace), věříme, že krátkodobé.
Skutečný termín pro možnost napojování se na kanalizaci vám bude včas oznámen ze strany zmíněného provozního technika
Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou prostřednictvím OÚ Vidče.
Dále znovu připomínáme jedině možný postup pro splnění požadavků DSO pro napojení na kanalizaci po jejím zprovoznění - viz
výše (propojení obcí Vidče a Střítež nad Bečvou):
VARIANTA A)
VARIANTA B)
1) Částečné provedení kanalizační přípojky (svépomocí, firma)
1) Uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod– správce
2) Kontrola částečného provedení kanalizační přípojky před
kanalizace
záhozem – správce kanalizace
2) Úplné provedení kanalizační přípojky včetně napojení
3) Uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod– správce
na objekt
kanalizace
3) Kontrola kompletní kanalizační přípojky před záhozem –
4) Napojení – propojení objektu na kanalizační přípojku
správce kanalizace ODEČET VODOMĚRU
5) Kontrola napojení objektu na částečně realizovanou přípojku 4) Do 3-dnů provedení zkoušky těsnosti a doložení protokolu
před záhozem – správce kanalizace ODEČET VODOMĚRU
o zkoušce těsnosti kompletní kanalizační přípojky včetně
6) Do 3-dnů provedení zkoušky těsnosti a doložení protokolu
napojení na vnitřní kanalizaci objektu
o zkoušce těsnosti kompletní kanalizační přípojky včetně
napojení na vnitřní kanalizaci objektu
Občané, kteří nejsou napojeni na vodovodní řad obce (vlastní studny) mají před podpisem smlouvy na odvádění splaškových vod dvě
možnosti: a) zakoupí si vodoměr, b) bez vodoměru jim bude množství odpadních vod vypočteno průměrem.
Štěp. Mikulenková, Ing. Lad. Trčka
Podrobné zhodnocení roku 2012 bude zveřejněno v lednovém Zpravodaji.

Pozvánka
Zveme všechny občany na slavnostní vánoční koncert, který se uskuteční
v neděli 30. prosince 2012 v 15:00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči.
V programu vystoupí Zašovský chrámový sbor.
Na vaši účast se těší pořadatelé – Kulturní komise rady obce Vidče.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Obecní úřad Vidče
V souladu s § 34 odst.1 písm.f) a § 34 odst.3) 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
oznamuje:
1. Volby prezidenta České republiky se uskuteční
dne 11. ledna 2013
v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 12. ledna 2013
v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Případné druhé kolo voleb se uskuteční
dne 25. ledna 2013
v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 26. ledna 2013
v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. V obci Vidče je jeden volební okrsek a jeho sídlo je v obřadní síni Obecního úřadu Vidče, 756 53 Vidče 96
Mgr. Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 31/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 27. 11. 2012
288/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
289/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 30/2012 ze dne 13. 11. 2012. Všechny úkoly byly
splněny.
290/12 Rada obce Vidče přizvala na svou schůzi předsedy a členy
kontrolního a finančního výboru, aby se vyjádřili k navrženému
rozpočtu obce na rok 2013. Po projednání byl navržený rozpočet
na rok 2013 radou obce i přítomnými výbory doporučen
zastupitelstvu obce ke schválení.

291/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí aktuální informaci
o stavebních pracích v obci a návrh investičních akcí na rok 2013.
V současné době je obci předána stavba „Odkanalizování obce
Vidče“, a dokončuje se oprava hasičské zbrojnice.
292/12 Rada obce Vidče schválila změnu termínu schůze
zastupitelstva obce na 13. 12. 2012.
293/12 Rada obce Vidče schválila žádost ředitelky MŠ o odměnu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Veliké blahopřání patří paní Anně Volkové,
která se dožila 1. prosince 2012
rovných 100 let!
Na svůj věk stále čiperná a milá paní, nešetří
opakovaným děkováním svým nejbližším,
za jejich vzornou péči.
Své životní výročí si oslavila v kruhu
celé své rodiny spokojená, že se velká rodina
při této příležitosti sešla a podle jejích slov,
že „drží při sobě a mají se rádi“.
Paní Anně Volkové ještě jednou
blahopřejeme
a přejeme do dalších let především hodně
zdraví, hodně radosti a spokojenosti.

Svoz odpadu v prvním pololetí roku 2013
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
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: 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6. a 19. 6. 2013.
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 - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 16. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5. a 12. 6. 2013.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 16. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5. a 12. 6. 2013.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané
či sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír,
spisy, katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

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.
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To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila
Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem
kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou
téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková, že potřebujeme
mít cíl před sebou, abychom měli motivaci za něčím jít, o něco
usilovat. Těšíme se také na chvíle odpočinku, společně prožitých
chvil radosti a na všechny hezké okamžiky, které si můžeme
vzájemně připravit.
Nikomu z nás přitom nevadí, že neznáme datum
narození Ježíše, Božího Syna, o kterého jde o Vánocích
především. Díky jeho narození tyto svátky můžeme prožívat. A to
25. prosince, jak se to začalo slavit v Římě už v polovině 4. století
po jeho narození. Děti mne v náboženství někdy opravují, že
štědrovečerní večeře a následné rozbalování dárků máme přece
24. prosince. V dobách, kdy ještě neměli hodinky, počítali nový
den od chvíle, kdy vyšly první hvězdy. A tak je pro nás Ježíš jako
světlo, které přichází v noci a zahání temnotu. Židé chápali, že
Mesiáš – Zachránce, kterým pro nás Ježíš je, má přijít jen pro ně.
Avšak díky evangeliu sv. Matouše si 6. ledna připomínáme
setkání mudrců od východu s tímto Mesiášem a jejich projev úcty
novému králi. Tím se dává najevo, že Ježíš přichází jako
Zachránce pro všechny, kteří ho chtějí přijmout.
Zvláště nyní v době nejisté budoucnosti a ekonomických
i morálních zmatků zůstává Ježíš stále pevnou oporou. Jeho světlo
– jeho slovo a příklad – svítí bezpečně na cestu našeho života.
A bude svítit, i kdyby se jakékoliv vlády či společnosti pokoušeli

toto světlo zatemnit. Pokud ovšem nezavřeme oči a srdce.
Přeji Vám všem, ať přijímáme bezpečí, které nám
Bůh nabízí ve zmatcích světa. Ať jsou pro nás Vánoce
znamením Boží věrnosti a povzbuzením naší naděje, že i nás
Bůh stále miluje a dovede nás do cíle.
P. Karel Janečka
BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ
24.12.
Štědrý den
24:00
25.12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
9:30
26.12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9:30
27.12.
Svátek sv. Jana Evangelisty
17:00
28.12.
Svátek svatých Mláďátek
29.12.
30.12.
Svátek Svaté Rodiny
9:30
31.12.
Poděkování za uplynulý rok
17:30
1.1.
Slavnost Matky Boží Panny Marie
9:30
Oznámení:
Ještě jednou děkuji všem, kteří pomohli při opravách a údržbě
kostela a jeho okolí. Také žákům ze základní školy, kteří pomohli
zkrášlit prostor u kostela.

Tříkrálové koledování spojené
se sbírkou na charitu proběhne
tentokrát v sobotu 5. ledna 2013.

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Díky AgencyJe5 s.r.o. z Českých Budějovic, se mohlo
Vidče přidat v pátek 14. prosince 2012, přesně v 15:15 hodin
k celorepublikovému vypouštění balónků.
Týden před koncem října povolila p. starostka
Š Mikulenková kulturní komisi přihlásit se do této akce. Firma
Linde Gas a.s. Valašské Meziříčí nám darovala plyn a zapůjčila
ventil na nafukování balónků. Vše nám dovezl, a také vrátil p. Jiří
Fabián mladší, kterému také patří velké poděkování. Poté se
objednaly balónky s přáníčky. Generálním partnerem byla
Českomoravská stavební spořitelna. Jejich maskot i zástupci firmy
přijeli na akci do Vidče.
Musely se nastříhat provázky na zavazování balónků,
navázat přáníčka a vyrobit dárečky pro děti. Přitom pomáhal
M. Holiš, žák 9. třídy. S p. uč. ZŠ D. Halamíkovou
a s p. ředitelkou MŠ se naplánoval program k vánočnímu
stromečku, který připevnil a ozdobil p. Vl. Fabián. Dozdobit ho
přišly děti 3. třídy s třídní učitelkou D. Hladkou.
Ondra Novák zorganizoval pomoc dobrovolných
hasičů, a tak jsme se mohli bez obav pustit do foukání balónků
a jejich vypouštění. Hasiči zajistili bezpečnost na silnici a obstarali
i něco na zahřátí pro dospělé. Paní kuchařky ZŠ zase navařily
výborný čaj, který se čepoval zdarma. K zakousnutí přišly vhod
trdelníky p. O. Hladkého, které si mohli přítomní zakoupit.
Jarek, Zdeněk a Dan nafoukávali balónky, členky
Kulturní komise RO s dalšími pomocnicemi je pevně vázaly
a připravily k předání. Pomoc jsme přivítali i od zahraničního

hosta. Paní Pavlína, za svobodna Jasná, přijela se svou čtyřletou
dcerou Lilinkou z Ameriky. Pomohla při celé organizaci akce
a ujala se moderování programu u vánočního stromečku.
Podařilo se nám nafouknout něco málo pod třista
fialových balónků s logy sponzorů – rádia Impuls, ČMSS
a Českého Ježíška. Při rozdávání balónků dětem, rodičům
i prarodičům nám pomáhal učitelský sbor ZŠ i rodiče. Silný vítr
nám vše zkomplikoval, ale my jsme ho společnými silami
překonali. Na povel z rádia Impuls jsme balónky vypustili vzhůru
i s přáníčky. V celé republice jich bylo tisíce posláno Ježíškovi.
Potom násladovaly koledy a vánoční písničky od dětí
z MŠ a z 2. třídy ZŠ. Také zazpívala malá Lilianka koledu a naši
hymnu. Nakonec jsme si všichni zazpívali písničku Vánoce,
vánoce přicházejí. Poté pořadatelé rozdali dětem dárečky.

Všem, kteří se podíleli na organizaci akce patří velký
dík. Děkujeme také všem, kteří svou přítomností akci podpořili.
Členky Kulturní komise RO přejí spoluobčanům krásné
prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2013.
Za kulturní komisi Zdeňka Holišová

Knihovna
V knihovně se zvýšil počet návštěvníků, protože nastaly
dlouhé zimní večery. Je velký výběr knih, jelikož k nám dorazil
vsetínský cirkulační soubor, který má 137 knih. Bude u nás rok
a potom poputuje do další knihovny. Přišly také poslední knihy
v tomto roce hrazené OÚ.
Knihovna je vánočně vyzdobena. Na Mikuláše mohli
všichni návštěvníci soutěžit, hrát si a luštit. Dostali kromě cukroví
a bonbónů také drobné dárečky.
Mezi svátky v pátek 28. 12. bude knihovna otevřena.
Přeji všem návštevníkům knihovny příjemné prožití
svátků vánočních, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.
Knihovnice D. Karasová
-3-

Listopad ve videčské základní škole
V měsíci listopadu probíhá ve škole vedle školní výuky
i příprava na závěrečný měsíc v roce. Některé třídy chystaly své
vánoční jarmarky, jiné se podílely na výzdobě školy. A deváťáci? Ti
kromě toho, že si zkusili napsat SCIO testy z matematiky, češtiny
a obecných studijních předpokladů, chystali své vystoupení
na počátek adventu. Jsou šikovní a zaujali 30. 11. při dopoledním
vystoupení školáky a předškoláky, odpoledne pak v kulturním domě
vystoupili pro veřejnost.
V listopadu se završuje ve škole 1. čtvrtletí. A tak se 19. 11.
konala společná třídní schůzka prvňáků s rodiči, kde ukázali, co už
umí. Rodiče ostatních dětí se o jejich výsledcích ve škole mohli
informovat na knzultacích dne 27. listopadu.
Dařilo se sportovcům ze 6. a 7. třídy. Z okrskových kol
postoupili do okresních kol ve florbale a ve fotbale (skončili
na 5. místě). Ve florbale se jim už tolik nedařilo, ale vždy podali
bokovný výkon. Škola se také prostřednictvím ZŠ Zubří zapojila
do projektu Českého svazu házené Miniházená do škol, kdy po dva
týdny seznamoval naše třeťáky a čtvrťáky s prvními házenkářskými
krůčky hráč Gumáren Zubří Miroslav Jurka.

Prvňáčci a druháci byli třikrát bruslit na zimním stadionu
v Rožnově. Nejenže se zdokonalovali, ale velký pokrok udělali
i začátečníci.
Pokračují i besedy o knihách s pracovnicemi rožnovské
knihovny. Tentokrát prvňáci měli besedu na téma Pohádková klubíčka
a osmáci o etiketě, kdy srovnávali své znalosti s ukázkami z filmu
Světáci. Prvňáci byli také na výchovném koncertu v ZUŠ v Rožnově.
Koncert pod názvem Hurá, škola se všem líbil. Tvořily ho básně,
skladby, písně a tanečky ze školního prostředí.
21. listopadu přijeli do školy zástupci Městské policie
v Rožnově pod Radhoštěm a třeťáci a čtvrťáci se o jejich činnost
velmi zajímali.
O den později, 22. listopadu, deset šikovných kadeřnic
ze 2. ročníku tohoto oboru v Rožnově a ve Val. Meziříčí předvádělo,
jak dokáže česat, stříhat a líčit modelky z naší školy. Kadeřnice
získaly nové zkušenosti a žákyně nepopsatelné modely na hlavách.
Podrobnější informace o některých akcích i fotografie
z nich najdete na www stránkách školy.
J. Pečalková

I do školky přišel Mikuláš
,,Tluče, čertík tluče, tluče na vrata, už je vidět jeho hlava
rohatá. Rozpustile poskakuje, kopýtkama vyhazuje." S písničkou
a růžkama na hlavě předvedli nejmenší kluci svou odvahu nastoupit
na besídce před rodiče. S hvězdičkami na čele, tanečním

krokem, s písničkou andělskou se přidala děvčátka. Společně si
zatancovali. "Pozval na taneček čert andílka, ve školce byla zrovna
nadílka. Byla to moc pěkná podívaná, tančili spolu až do rána." Poté

co dotancovaly malé děti z oddělení BERUŠEK, se nám ukázali
krásní andílci ze staršího oddělení SLUNÍČEK. Spousta krásných
andělíčku na velkém obláčku, měla v pátek při Mikulášské besídce
v naší školce, plné ruce práce s vánočními přípravami.
Jedni přebírali peříčka na andělská křídla, druzí
převazovali hotové dárečky barevnými stuhami, třetí smejčili
obláčky, další pozlacovali oříšky, jiní pekli vánoční cukroví a ti
ostatní měli na práci leštění vánočních hvězdiček. Andělíčkům šla
práce pěkně od ruky, a když se na ně přišel podívat Svatý Mikuláš,
musel je za odvedenou práci pochválit. Společně si zazpívali
písničky, kterými přivolali milého andílka, po chvilce vesele
rozpustilého čerta a také Mikuláše. Po krátkém představení rozdal
Mikuláš všem hodným dětem dárečky a vydal se na další cestu.
Všem dětem, rodičům, prarodičům a známým děkujeme
za příjemnou atmosféru a klidné odpoledne.
Za MŠ zapsala p. uč. Jitka Kadlubiecová a Bc. Ivana Cabáková

ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
,,JE PROSINEC A VRABEC PROSÍ,
MĚJTE LÁSKU V DUŠI…“
Adventní čas patří mezi nejkrásnější období v roce. Je plné
očekávání a příprav na Vánoce. Ve školce jsme zahájili Advent
výletem do zámku Lešná. Shlédli jsme mnoho krajových betlémů.
Nejkrásnější byl dřevěný betlém z Lidečka. K němu se pojí pověst
o čertovi z Čertových skal, kterou děti poslouchaly se zatajeným
dechem.
V dílničce měly děti možnost vyrobit si ozdoby
na stromeček z přírodního materiálu. V přilehlém parku, který se
pyšní nádhernými starými stromy, měly děti možnost strávit volnou
chvilku k proběhnutí a posilnění na cestu domů.

Inze rce

Koupím dům, pozemek
ve Vidči a okolí.
tel.: 732 709 090
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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

České jabloně
Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti,
kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je lesklá, ojíněná,
středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko
téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy,
středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je
navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je
brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září,
konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až
března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), proti
napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je
i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůda je
vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě
na internetu - google Blaník -nová perspektivní odrůda.
Petra - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého
až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá,
hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno
žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko
v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně
tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě
aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách až výborná.
Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se
skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní
(Vf), a proti padlí jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná odrůda,
kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého
tvaru. Slupka je lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní
barvu má zeleno žlutou překrytou červeným líčkem většinou
ve formě žíhání, částečně přecházející v rozmyté líčko v rozsahu
3/4 povrchu plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence,
nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť je navinule sladká až
nasládlá, slabě aromatická velmi dobrá. Růst je nadprůměrný,
koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně husté.
Plodnost je raná, velká a při probírce pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat
do února. Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti
napadením padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi
zakrslé až středně vzrůstné. Středně náročná na polohu, půdy

vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Kvalitní a atraktivní
odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí
vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují plody
ve středních a teplejších polohách.
Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až
kulovitě kuželovitého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až
středně silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mastná základní
barvu má zeleno žlutou překrytou červení ve formě žíhání
přecházející v rozmyté líčko na 1/2 až ¾ povrchu plodu. Dužnina
je středně pevná, krémové barvy, jemná, středně až více šťavnatá.
Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až
výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později
rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti vysoká, pravidelná.
Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu,
skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je
rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je vyšší.
Podnože lze použít velmi zakrslé až polozakrslé, v horších
půdních podmínkách lze pěstovat i na bujných podnožích
na kterých též dobře plodí. Požadavky – středně náročná
na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.
Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý
konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách
vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti houbovým
chorobám.

Tábor
Blaník
Bližší informace o odrůdách můžete získat na kontaktech telefon:
317 814 354, 728 044 917, e-mail: kumstapetr@seznam.cz.
Petr Kumšta
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Sport
Souhrn videčského fotbalu po podzimu 2012
Milí čtenáři Videčského zpravodaje, vážení fotbaloví fanoušci, přináším Vám nyní v tomto čísle kompletní fotbalový souhrn
po podzimních mistrovských utkáních 2012.
3. Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků, skupina B

1. Muži „A“ – Středomoravská 1. A třída, sk. A

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

Tým
Sokol Podlesí
Valašské Meziříčí B
FC Elseremo Brumov B
1.SK Metropol Podkopná Lhota
Nedašov
SK Vizovice
Štítná n.Vláří
Juřinka
Vidče
FC Dolní Bečva
Sokol Hutisko-Solanec
Sokol Hovězí
FC Zubří
Spartak Valašské Klobouky

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V R P Skóre
8 2 3 33:18
8 2 3 33:30
8 1 4 28:21
8 1 4 22:15
8 0 5 32:24
7 2 4 40:23
6 2 5 29:21
5 3 5 25:22
4 4 5 19:24
4 2 7 25:31
4 0 9 16:27
3 2 8 14:33
3 1 9 20:33
2 4 7 23:37

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
26
26
25
25
24
23
20
18
16
14
12
11
10
10

Tým
Loučka
Bynina
Vidče B
Branky
Jarcová
Krhová B
Horní Bečva B
Kladeruby
Mikulůvka
Velká Lhota

Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
8
6
5
3
3
3
2
2
1
1

0
0
1
0
2
2
1
2
0
3
1

0
1
3
3
3
4
4
6
4
6

Skóre
35: 10
29: 13
23: 15
22: 15
15: 19
17: 28
19: 23
14: 25
14: 28
12: 24

Záp
7
8
8
8
7
8
8
8
8
8

+
6
5
5
4
4
3
2
2
2
1

0
1
1
1
2
0
1
1
1
0
2

0
2
2
2
3
4
5
5
6
5

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

Body
19
16
16
14
12
10
7
7
6
5

4. Starší přípravka – Okresní přebor starší přípravky, sk. D
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Muži „B“ – IV. třída Okresního přeboru mužů, sk. „B“
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Body
24
19
15
11
11
10
8
6
6
4

Tým
1.Valašský FC
Dolní Bečva
Horní Bečva
Valašská Bystřice
Vidče
Hutisko

Záp
10
10
10
10
10
10

+
9
9
5
3
2
0

0
0
0
1
1
2
0

1
1
4
6
6
10

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

Body
27
27
16
10
8
0

5. Mladší přípravka – Základna - Okresní přebor mladší
přípravky, sk. C
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým
1.Valašský FC
Vigantice
Dolní Bečva
Vidče
Zubří
Střítež

Záp
9
10
9
10
10
10

+
8
7
6
5
1
0

0
1
0
0
1
1
1

0
3
3
4
8
9

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

Body
25
21
18
16
4
1

TJ Vidče,
fotbalový oddíl,
přeje všem
radostné prožití
vánočních svátků,
šťastný, zdravý,
úspěšný
a fair play
nový rok 2013

Mgr. Petr Liška
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