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Informace obecního úřadu
Čistota obce
začalo období rychlé vegetace, během krátké doby narostla tráva, ale s ní i další
různý plevel, takže opět upozorňujeme majitele pozemků na zákonnou povinnost
údržby a udržování čistoty a pořádku na pozemcích, které vlastní nebo užívají,
to je zejména pravidelné sečení trav, náletových rostlin ap. Také opětovně žádáme
o ohleduplnost ke svým sousedům při sečení trav motorovými sekačkami. Nesečte
jimi, prosím, v neděli!! Ručně kosou, klidně. Posečenou trávu, listí a ořezy
stromků, nevozte, prosím, na břeh potoka. Tento odpad je možno likvidovat
na venkovním ohništi, ale jen zcela výjimečně a pouze v případě, že je tráva úplně
suchá (taktéž jiný odpad - ořezy stromků, keřů, apod.) a pro pálení jsou vhodné
povětrnostní podmínky. Velmi děkujeme vám, kteří nám pomáháte s údržbou
příkop u hlavní silnice. Nejlepší je mít svůj kompost.

Kanalizace
postupně se v obci začínají připojovat jednotlivé rodinné domy na nově
vybudovanou kanalizaci (připojeno již asi 100 domů). Obec má, kromě budovy
mateřské školy, všechny ostatní budovy v majetku obce - obecní úřad s KD, poštu,
budovu Sahara, kino, základní školu – na kanalizaci také již připojeny. Největší problém byl s napojením ZŠ. Vše se ale po prvotních
zjištěných problémech podařilo vyřešit. Pro stavbu domovních kanalizačních přípojek připomínáme kontaktní osoby, se kterými
budete pro napojení vašeho domu na kanalizaci jednat. Smlouvu o odběru splaškových vod (smlouva musí být uzavřená) s vámi
sepíše buď místostarostka obce paní Milena Dudová (571619643) nebo naše účetní Ing. Veronika Gerlová (571619644). Výkopové
práce odkontroluje buď Ing. Ladislav Trčka(737418506) nebo pan Josef Mičkal (724054205). To samé platí pro kontrolu zkoušky
těsnosti - musí být provedena. Stočné je ve výši 16,50 Kč za 1m 3 (1000 litrů), platit se bude zálohově 50,- Kč /osobu/měsíc. Na konci
roku vám bude provedeno vyúčtování.

Komunikace

Územní plán

převážnou většinu cest, které jsou v majetku obce, máme nyní
zpevněny živicí. Na ty, které mají povrch opraven recyklátem,
budou finance vyčleněny nejpozději v příštím roce. Letos nás
stála zimní údržba cest asi 250 tis. Kč. Je to o hodně desítek tisíc
více, než v minulých letech. A to nám musí v rozpočtu zůstat
na tuto údržbu ještě rezerva, nevíme, jaké počasí bude na konci
roku.
Požádali jsme o dotaci (v rámci MAS Rožnovsko - výzva SZIF)
na opravu cesty „Na Zuberský kopec“. V některých místech je už
nejen nesjízdná, ale i neschůdná. Technika pak jezdí
po soukromých pozemcích. Na tento projekt máme partnera, a to
Valašské ZOD, družstvo Zašová.

nově zpracovávaný územní plán obce bude po provedených
opravách, které požadovali jednotliví občané, zveřejněn v co
nejbližší době na úřední desce, na webových stránkách naší obce
a web. stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

Motorkáři, čtyřkolkáři
opět si vyjíždějí nové tratě po soukromých pozemcích, které
bezohledně ničí, včetně čerstvě vysazených stromků. Většinou
jezdí „zakuklení“, takže není možné zjistit jejich identitu, aby
vzniklou škodu nahradili. Znáte je??

Hodně pohody a krásných dní vám přeje
Štěp. Mikulenková

Vítání občánků a jiná životní jubilea
Vážení občané,
Obecní úřad Vidče chce jako každý rok přitat nově narozené
občánky do svazku obce. Bohužel s účinností zákona
o základních registrech osob se nejen zpřísnilo, ale i omezilo
využívání osobních údajů. Také doposud registry nefungují tak,
jak by měly a obec tudíž nemá přehled o nově narozených
dětech. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, kteří by se se

svými dětmi, narozenými od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2013,
chtěli zúčastnit vítání občánků, aby přišli s rodným
listem dítěte na OÚ za paní matrikářkou Evou Kramolišovou.
Vítání občánků by se pak uskutečnilo v polovině června.
Ze stejného důvodu také nemohou členové Kulturní
komise RO a pracovníci OÚ osobně blahopřát spoluobčanům
k jejich životnímu jubileu. Proto, chcete-li popřát někomu

ze svých příbuzných či blízkých s trvalým pobytem

na území obce Vidče k významnému životnímu jubileu
70 a více let a přejete si, aby se i členové Kulturní
komise RO a pracovníci OÚ osobním blahopřáním
připojili ke gratulaci, nahlaste tuto skutečnost na OÚ
u paní matrikářky Evy Kramolišové.
Totéž platí i v případě, že chcete významnou životní
událost (narození, výročí apod.) zveřejnit ve Videčském
zpravodaji. Konkrétní přání pak můžete posílat na e-mail:
zpravodaj@vidce.cz.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se všichni
zapojíte a budete se nejen hlásit na vítání občánků a blahopřání
k životnímu jubileu, ale také pošlete svá přání i do našeho
Videčského zpravodaje.
Za komisi pro tisk a propagaci obce
Jana Karasová

Usnesení č. 36/2013 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11. 4. 2013
338/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
339/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 35/13 ze schůze rady obce dne 21. 3. 2013.
340/13 Rada obce Vidče schválila doplněnou cenovou nabídku
firmy NUBLO na zabezpečovací zařízení v budově OÚ
a pověřuje starostku obce podepsat smlouvu o dílo.
341/13 Rada obce Vidče schválila zveřejnění záměru
na pronájem bytu v ZŠ.
342/13 Rada obce Vidče projednala a pověřuje starostku obce
oslovit firmu na instalaci nových dopravních značek v obci.
343/13 Rada obce Vidče souhlasí se zadávacími podmínkami
pro výběrové řízení na opravu komunikace na Zuberský kopec.
Zároveň schvaluje opravu cest v majetku obce dle cenové
nabídky.
344/13 Hodnotící komise projednala a vybrala zhotovitele
na stavbu Přípojky splaškové kanalizace k budovám ve vlastnictví
obce. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy KMO Zubří
s.r.o. a pověřuje starostku obce připravit k podpisu s vybraným
uchazečem smlouvu o dílo.
345/13 Rada obce Vidče projednala žádost předsedy TJ Vidče
o finanční a hmotnou pomoc na opravu fotbalové tribuny areálu

Sahara. Jelikož se jedná o změnu v rozpočtu obce, bude tato
žádost předložena na ZO a doporučena radou obce ke schválení.
346/13 Rada obce Vidče schvaluje Dohodu o dočasném
pronájmu pozemku za účelem provozování pouťových atrakcí
a pověřuje starostku obce Dohodu podepsat.
347/13 Rada obce schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích v platném znění Mateřské škole Vidče okres Vsetín
a Základní škole Vidče okres Vsetín účetní závěrku za rok 2012,
sestavenou v rozsahu § 18 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
5-0-0
348/13 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku
p. č. 555/9 trvalý travní porost a pověřuje starostku obce Smlouvu
o nájmu podepsat
349/13 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na pozemku obce a pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat.
350/13 Rada obce Vidče schvaluje žádost o příspěvek ZŠ
praktické v Rožnově pod Radhoštěm.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 19/2013 ze zasedání ZO Vidče dne 25. 4. 2013
242/2013 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 19. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení pan Karel Přibyl, Ing. Dalibor Kubiš, ověřovatele
zápisu pan Jaroslav Janda, Mgr. Pavel Kuběja. Zapisovatelkou
byla určena Eva Kramolišová.
243/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 18/2013 z řádného zasedání ZO dne 28. 2. 2013 přednesenou
starostkou obce.
244/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 18. – 19. řádným zasedáním přednesenou ústně členy rady
obce.
245/2013 ZO Vidče v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, projednalo a bere na vědomí Zprávu
č. 398/2012 KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidče,
IĆ: 00304433 za rok 2012. ZO Vidče současně přijalo opatření
k nápravě méně závažných chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě.
246/2013 ZO Vidče v souladu s § 43 písm.a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
souhlasí po projednání se závěrečným účtem obce Vidče za rok
2012 bez výhrad.

247/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. čtvrtletí roku 2013 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 3. 2013.
248/2013 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 (dar městu Frenštát pod Radhoštěm)
a rozpočtové opatření č. 3 (dle důvodové zprávy) rozpočtu obce
za rok 2013.
249/2103 ZO Vidče schvaluje směnu části pozemku v majetku
obce p.č. 2862/5 za část pozemku p.č. 99/2 a pověřuje starostu
obce připravit do příštího řádného zasedání směnnou smlouvu.
250/2013 ZO Vidče po projednání odložilo zveřejnění záměru
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 1601/4 a části pozemků
v majetku obce p.č. 2823/4 a 2823/5.
253/2013 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 6. 6. 2013.
Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Farnost oznamuje:
Ve čtvrtek 13. 6. 2013 se budou zapisovat na faře úmysly mší na II. pololetí, v době od 14:30 do 16:00 hodin.

NAŠE ZEMĚ KULATÁ JE, ŘÍKÁ SE TO,
PO NEBI SE KOULÍ CELÉ LÉTO….
Jelikož ekologická výchova zaujímá v naší mateřské
škole významné místo, jsou děti v průběhu roku vedeny
k poznávání místa, ve kterém žijí. Zkoumají různorodý svět
přírody, snaží se porozumět, že všechno kolem nás se vyvíjí, mění,
pohybuje a proměňuje. Samy objevují možnosti, jak můžeme
o naši ZEMI pečovat.
22. dubna přijel do naší mateřské školy pan Kraus
z hvězdárny Valašské Meziříčí, aby dětem přiblížil méně známou
oblast Vesmíru. Promítáním děti seznamoval s naší planetou Zemí
a s tím souvisejícím životem kosmonautů ve Vesmíru. Krátkou
pohádkou o hvězdičkách seznámil děti i s názvy dalších planet.
Bylo zajímavé, jak některé děti soustředěně naslouchají a bádají
ve své hlavičce ,,co by se stalo, kdyby…“ Po skončení besedy se
děti vypravily na naši zahradu, kde měly možnost pozorovat
SLUNÍČKO velkým dalekohledem.
Zapsala Jana Martínková
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PŘÁNÍ MAMINKÁM
V úterý 7. 5. 2013 proběhla v naší mateřské škole
besídka ke DNI MATEK. Děti ze třídy Berušek předvedly tanečky
a písničky, které se naučily v průběhu celého roku. Pro maminku
vyzdobily svou kresbou plátěnou tašku. Při předávání dárečku jí
slíbily, že s ní budou nakupovat a budou jí moc pomáhat!
Ve třídě Sluníček se děti předvedly tanečním, valašským
pásmem ,,Na tej lúce zelenej…“ Pasáčci vyvedli ovečky na pastvu
a všichni předvedli, jak se za starých časů hrálo na lúce. I když
všechny děti si hrály a tančily pospolu, přece jen se stačily
poškádlit. To se, ale přestalo líbit cérkám, které se raději usmířily
a opět všem maminkám popřály – jak jinak, než krásnou písničkou
a básničkou. Možná si maminky myslely, že už bude konec, ale
děti vyzvaly své maminky k sobě do herny, kde měly připravené
mističky s přírodninami a na maminčinu dlaň vytvořily obrázek,
který byl jen jejich. Bylo krásné pozorovat, jak se děti snaží a jak
svůj obrázek tvoří s láskou.
Po besídce
čekalo
na všechny
ještě
jedno
překvapení. Tak jako loni,
přijela za námi p. Křupalová
z chovné stanice Hošťálkové
se svými svěřenci. Na zahradě
přichystala výstavu svých
opeřených dravců, ke kterým
nám řekla zajímavé historky.
Dominantní pozici zaujímal
výr velký a zvědavost budil
mýval, který se nám ukázal v samém závěru.

Za mateřskou školu zapsala
Kadlubiecová Jitka, Hana Crhová

LETEM ČARODĚJNÝM SVĚTEM
Krásné jarní počasí mne probralo ze zimní letargie,
a proto jsem se rozhodla, že coby stará čarodějnice, se ještě
prolétnu po svém regionu a omrknu, jak mládež drží tradice.
Blížila se svatojakubská noc, a proto se to čarodějnicemi
na mnohých místech jen hemžilo, ale jinde se nedělo vůbec nic.
Moc se mi to nezdálo a tak jsem se chtěla přesvědčit, jak je tomu
v mém rodišti, ve Vidči.
A Vidče opět nezklamalo. Na Sahaře se už odpoledne něco
chystalo. Přípravné práce mne až tak nezajímaly, a proto jsem si
chvilku schrupla na kraji lesa. Z příjemného odpočinku mne
probrala hudba a štěbetání ze Sahary. Zvědavost mi nedala pokoj.
Nastartovala jsem košťátko a hurá od lesa k Sahaře.
Tam už se producírovalo množství lidí, někteří s pivem v ruce,
na hřišti poskakovali a šermovali rukama klauni, kolem nich se
motala spousta dětí, kousek od nich stála vatra, na níž se tyčila
čarodějnice, všude plno balónků a bublinek, pobíhali tam malí
hasiči a popojíždělo každou chvíli nějaké auto.
Pořád mi ale cosi chybělo – až mi to došlo: Viděla jsem
strašně málo čarodějnic. Byly sice malé a mladé, ale kde byly ty
staré, s kterými jsem se každý rok potkávala? Nebo že by

od jistého věku už nebyl třeba kostým? Po dlouhém pátrání jsem
přece jen jednu našla a ta se pochlapila před všemi. Se svým
kytaristou naučila malé pěknou písničku a vyčarovala plný kotel
čarodějné směsi, kterou pak ochotně všem rozdávala. A bylo to
fakt dobré!
Z podvečerní idyly mne vytrhlo houkání hasičského auta
a hořící domeček. To přijeli malí hasiči ukázat Sahaře plné diváků,
jak rychle dokážou zlikvidovat požár. A povedlo se jim vše –
od nahození motoru čerpadla až po uhašení požáru.
Veškeré to dění na Sahaře mne starušku tak unavilo, že
už už jsem chtěla odletět, ale najednou jsem uslyšela první
chytlavé tóny kapely Lososi a opět se mi zvedla nálada.
Podupávala jsem spokojeně nožkou do taktu, když v tom jsem si
všimla, že už hoří vatra a po staré čarodějnici na ní je veta.
Dostala jsem strach, že co kdyby někoho napadlo i mne ….
Nastartovala jsem na první šup už ojeté košťátko a v tu ránu jsem
byla od Sahary na míle daleko. Ve svém starém pelíšku jsem pak
své přestárlé kamarádce, kryse Vasilise, poreferovala o prožitém
dni a řekla jsem si, že ve Vidči se svatojakubská noc opět velice
povedla.

Foto i text M. Švajdová
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Duben ve videčské škole
Velkou část měsíce dubna zaplnily rozličné sportovní
aktivity. Děti z 1. – 4. třídy dokončily kurs plavání v rožnovském
plaveckém bazénu. Kurzy probíhaly už od poloviny února a při
závěrečné hodině se i mnozí rodiče přesvědčili, jaký děti udělaly
pokrok. V okresním kole ve volejbalu, které se 4. dubna konalo
v Hovězí, skončila naše děvčata druhá. Dívky do kraje sice
nepostoupily, ale všechny (A. Stodůlková, I. Fabiánová,
D. Hladká, E. Petruželová, J. Šnajdrová, H. Řezníčková,
I. Stavinohová, G. Sušňová) bojovaly jako lvice. Ve středu
24. dubna se chlapci zúčastnili fotbalového turnaje Coca Cola Cup
ve Vizovicích, kde obsadili 4. místo. O den později si florbalisté
zajeli do ostravské Čez arény, kde v turnaji ČEZ STREET
HOCKEY neprošli přes 1. kolo, ale zažili atmosféru velkého
turnaje.
Intenzivní byl i nácvik v souboru Valašenka, který se
připravoval oslavit své 60. výročí. Předtím však děti ze souboru
stihly ještě vystoupit 13. 4. pro seniory z Hážovic.
Nejvýznamnější ale pro ně byla neděle 21. dubna, kdy své
vystoupení za doprovodu cimbálové muziky věnovali 60. výročí
trvání tohoto souboru, jímž prošlo už několik generací videčských
dětí.
Pro naše deváťáky bylo nejdůležitější datum 22. a 23. 4.,
to totiž psali přijímací zkoušky. Byli šikovní a už koncem týdne
všichni věděli, že byli na střední školy (většina na obě) přijati.
V novém šk. roce budou 3 navštěvovat gymnázium, 17 maturitní
obory na středních odborných školách a 1 chlapec se půjde učit
autoelektrikářem.
V rámci prevence se šesťáci a sedmáci aktivně zapojili
do programu konaném ve dvou dopoledních, který byl zaměřený
na kamarádství, vztahy ve třídě a šikanu. Osmáci a deváťáci
absolvovali zase besedu o drogové závislosti s panem Romanem
Povalou.
Ani přes noc nezůstává naše škola prázdná. 5. dubna v ní
zůstali druháci a prožili v ní a v knihovně při hrách a pohádkách
svou Noc s Andersenem. 12. dubna proběhlo soutěživé odpoledne
páťáků a pak strávili noc se svým třídním panem učitelem
ve škole.
8. 4. navštívili naši prvňáci MŠ a aktivně se podíleli
na programu ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka.
Mnohé děti tento měsíc vyjely i do ciziny,
za poznáváním, za kulturními zážitky. Ve čtvrtek 25. 4.
Zorganizovala paní učitelka Mertová zájezd zájemců do Prahy
na výstavu plakátů Alfonse Muchy. Jejím osmákům připravila
ve dnech 28. – 30. 4. výlet do Budapešti a Vídně. Vědomí
deváťáků o hrůzách 2. světové války obohatila 29. 4. exkurze
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Vyšlo také 30. číslo školního časopisu Kamarád, které
bylo věnováno knihám a čtenářství.
J. Pečalková

Pozvánka na oslavu Mezinárodního dne dětí
Pořadatelé z obce Vidče zvou děti i dospělé na oslavu
Mezinárodního dne dětí pod názvem

Cesta pohádkovým lesem.
Přijďte 31. května 2013 v 16 hodin
na louku u hřbitova.
Na trase Vás přivítají pohádkové postavičky,
které připravily pro děti soutěže,
kvízy, ale také odměny.
Na závěr bude občerstvení, které zajistí hasiči.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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Inzerce

Knihovna

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
- provedení projektové dokumentace včetně zaměření
- montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- řešení a montáž veškerých vnitřních rozvodů odpadů
v rodinných domech včetně bouracích prací firmou BIG
BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal

Kontakt:

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11

KMO Zubří, s.r.o.
U Bečvy 300

Zvu Vás do naší
knihovny, kde najdete hodně
nových knih. Dostali jsme
velký cirkulační soubor ze Vsetína, který bude
v knihovně 1 rok. Nakoupila jsem nové knihy
pro všechny věkové kategorie od spisovatelů, kteří se
nejvíce čtou i od těch moderních, které teprve
poznáváme.
Dostali jsme také knížečku Almanach
dětských prací okresu Vsetín pro rok 2013, která
obsahuje pohádky a příběhy dětí, které zvítězily
v soutěži, která probíhá každý rok. Letos byla
pod názvem Cesty za dobrodružstvím aneb O poklad
strýca Juráša. V této soutěži byla úspěšná čtenářka
naší knihovny Kateřina Fryšarová ze 4. třídy, která se
se svým příběhem Dračí vajíčko umístila na 2. místě
ve své věkové kategorii. Gratulujeme!
Úspěšný byl také Daniel Žemla, kterého
jsem přihásila do celostátní soutěže O nejlepšího
čtenáře. Jak dopadl ještě nevíme, ale ve Zlínském
kraji se umístil na krásném 2. místě. Bohužel
odměňovala se jen 1. místa v jednotlivých
kategoriích. Cenu dostane až koncem června, protože
už dnes je jisté, že bude na prvním místě v soutěži
naší místní knihovny „O nejlepšího dětského čtenáře“
ve školním roce 2012/2013. Chodí do knihovny
minimálně jednou týdně. Kéž by bylo takových
čtenářů více!
V pátek 31. května bude knihovna otevřena
od 12:00 do 15:00 hodin, potom budu v pohádkovém
lese, kde jsme pro děti připravili spoustu soutěží, her,
ale také dárků a občerstvení při příležitosti jejich
svátku MDD (viz pozvánka).
A ještě jedna dobrá zpráva na konec,
v knihovně je opět přístupný internet bez poplatků.
Knihovnice D. Karasová

756 54 Zubří

Nabízíme provedení kanalizačních přípojek pro
rodinné domky:
PROVEDEME:

Pranostiky na měsíc květen

o vyměření směrové a výškové
o výkopy malým pásovým bagrem
o podsypy pískem + uložení potrubí s napojením
na stávající kanalizaci
o provedení zkoušky těsnosti s protokolem o zkoušce
o napojení potrubí na rodinný domek
o obsyp potrubí pískem a zásyp zeminou s terénní úpravou
o montáž vodoměru

Nabízíme k prodeji kanalizační materiál za výhodné
ceny:
PRODÁVÁME:
o potrubí průměr 150 m m - délka 5 m, 3 m, 2 m
o kolena prům ěr 150 mm - 15°, 30°, 45°, 67°
o veškeré sypké materiály pro podsyp a obsyp potrubí

KONTAKT:

Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Kdo o svatém Janě len zasívá,
stébla zdéli lokte mívá.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Před Servácem není léta,
po Serváci s mrazy veta.
Kolik Filipa Jakuba krapek,
tolik sena kopek.
Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas.
Prší-li na prvního května,
bývá málo žita a sena.

o volejte tel. číslo: 602 733 761, 602 704 281
o případně m ůžete poslat SMS zprávu
tel.: 571 658 056
571 658 049

Studený máj – v stodole ráj.

V máji hřímoty nedělají trampoty.

e-mail: kmozubri@volny.cz
w w w .kmo-zubri.cz
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Sport
Jarní část fotbalové sezony 2012/2013 je v plném proudu,
pozor na dohrávky a přeložená utkání
Milí fotbaloví fanoušci,
jak jsme všichni zaznamenali a pocítili – začátek jarní části sezony 2012/2013 provázely nejen ve Vidči veliké
komplikace způsobené velikonoční sněhovou nadílkou a tím pádem nezpůsobilými hracími plochami. Z tohoto
důvodu se stalo také ve Vidči to, že řada utkání musela být odložena buď na základě nařízení fotbalových svazů anebo po dohodě se
soupeři a následně přeložena na jiný pozdější náhradní termín. Došlo rovněž k tomu, že byl několikrát aktualizován fotbalový los jak
na webových stránkách obce Vidče, tak také ve fotbalové skříňce, zde ve Videčském zpravodaji a rovněž i samotné tištěné podobě.
Přes všechny komplikace, které počasí způsobilo věřím společně s vedením TJ Vidče, že si najdete a již jste našli cestu na domácí
hřiště i na hezký výlet při venkovních utkáních našich fotbalových týmů a že je budete náležitě podporovat.
Právě s ohledem na různé přesuny a posuny utkání přináším znovu pro lepší informovanost jarní fotbalový los TJ Vidče, aby Vaše
cesta za fotbalem byla snazší a přehlednější a to i nyní, kdy se již hraje podle řádného harmonogramu, který je doplňován
dohrávkami z kraje jarní části.

Jen pro doplnění uvádím, že nás v tomto fotbalovém ročníku zastupují na domácích i venkovních hřištích dvě družstva mužů a tři
družstva mládeže. Muži „A“, muži „B“, mladší žáci, starší přípravka a mladší přípravka (základna). Jako již tradičně doplním, že
veškeré důležité informace o videčském fotbalu naleznete na internetových stránkách naší obce Vidče, ve fotbalové skříňce v centru
obce, ve Valašském deníku a také na Facebooku (skupina TJ Vidče). Samozřejmě budou hráči rádi, když je svou návštěvou podpoříte
osobně při jakémkoliv utkání jak doma, tak na hřištích soupeřů. Předem za to děkujeme.

Co by měli fotbalisté a kluby vědět
Kvůli nezaplaceným registračním poplatkům totiž bude kontumováno řádově několik desítek úvodních jarních duelů. „Ano, hned
v jedenácti případech jsme zaznamenali porušení stanov, kdy hráč nastoupil do utkání a neměl uhrazený roční příspěvek. Protože se
jedná o neoprávněný start, bude utkání jeho týmu kontumováno. V jednom případě byly chyby na obou stranách, a tak body nebudou
přiděleny vůbec," potvrdil předseda Sportovně technické komise Krajského fotbalového svazu Zlín Stanislav Travenec. „Bohužel
poslední číslo asi nebude konečné. Zatím jsme totiž provedli kontrolu všech soutěží s výjimkou žáků a zápasů uplynulého víkendu.
Dál na tom pracujeme. A proč to děláme? Raději chybujícím klubům zkontumujeme jeden dva zápasy, než abychom na to náhodou
přišli v posledním kole a připravili je o téměř všechny body," dodal na upřesněnou Travenec. Podle platných stanov musí každý hráč
uhradit roční poplatek (200 Kč dospělí, 100 Kč mládež) do 28. února. Na začátku roku ale FAČR prodloužil tuto lhůtu do konce
března, ovšem i přesto řada jednotlivců tento úkol nesplnila. „Prvního dubna FAČR databázi svých členů na základě těchto kritérií
zaktualizovala a každý hráč či klub si mohl zkontrolovat, zda jejich fotbalisté, které chtěli nasadit do hry, jsou platnými členy
asociace. Protože to ale některé kluby podcenily, budou za to pykat kontumací," pokrčil rameny Travenec. Ve většině případů se
přitom jedná o hráče, kteří odešli na hostování, a mateřský oddíl platbu za něj neprovedl. „K chybě mohlo také dojít nespárováním
platby se systémem, což se při špatném zadání variabilního symbolu občas stává. Ovšem na to musí klub nebo hráč upozornit
a na svazu vyřešit," zdůraznil Travenec, podle kterého může náprava trvat až tři týdny. „Taková je lhůta vyplývající z řádů," doplnil.
„Nic jsme zatím nekontrolovali, žádný podnět od nikoho jsme nedostali," hlásí člen výkonného výboru a sekretář OFS Vsetín Pavel
Březík. Podle něj to ani tak úplně není záležitost okresního svazu. „Můžeme občas udělat nějakou namátkovou kontrolu, ale obecně
je to spíše v režii oddílů, aby si pohlídaly, zda například má soupeř všechno v pořádku," říká Pavel Březík. (zdroj: Valašský deník)
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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