Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu proběhly komunální volby, z nichž vzešlo
nové zastupitelstvo a v následném ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce rozhodli nově zvolení zastupitelé i o osobě
starosty, místostarostky a členů rady. Touto cestou bych Vám rád
poděkoval za Vaše hlasy a projevenou důvěru. Tak, jako na vše
v životě, i na výsledné obsazení obecního úřadu v následujících
čtyřech letech, lze mít různý pohled. Věřím, že se najdou mezi
Vámi takoví, kteří jsou spokojeni. Zajisté se ale najdou i takoví,
kterým nové složení obecního úřadu není pochuti. Vás, jenž
spadáte k těm spokojenějším, se budeme společně s paní
místostarostkou snažit svou pílí a prací nezklamat. Vás, kteří
máte pochybnosti a projevujete svou nespokojenost, se budeme snažit přesvědčit, že tato volba byla správná.
Nečeká nás jednoduchá práce, rozsah nových investičních akcí bude do značné míry záviset na získaných
dotačních titulech. Pevně doufám, že se nám pomocí těchto titulů v následujících čtyřech letech podaří navýšit kapacitu
místní ZŠ, vylepšit infrastrukturu pro chodce či revitalizovat střed obce. Ke splnění těchto a dalších cílů potřebujeme
zastupitelstvo a radu táhnoucí za jeden provaz, snažící se i přes různý náhled na věc najít vždy řešení a umějící se
přenést přes případné osobní nesrovnalosti. Jedině tak vytvoříme dobře fungující a poklidnou obec, kde se nám bude
dobře žít. A o to by nám všem mělo jít především.
Na závěr se sluší a hlavně patří poděkovat bývalému zastupitelstvu za vykonanou práci v uplynulém volebním
období. Speciální poděkování pak zaslouží naše bývalá paní starostka Mgr. Štěpánka Mikulenková. Výsledky jejího
dvanáctiletého snažení, kvalitní a obětavé práce jsou vidět po celé naší vesnici.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 10. listopadu 2014
Zastupitelstvo obce Vidče
1/2014 schvaluje program ustavujícího zasedání, určuje
návrhovou komisi ve složení: Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Vladimír
Nerád, ověřovatele zápisu Mgr. Šárku Pavlíčkovou, Petra Jurču.
2/2014 stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, počet členů rady obce na 5 (pět).
3/2014 určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno k)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě
uvolnění: starosta, místostarosta.
4/2014 volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

starostu obce
místostarostu obce
členy rady obce

Mgr. Pavla Drdu
Milenu Dudovou
Ing. Karla Malíka,
Ing. Vladimíra Neráda,
Petra Pavelku

5/2014 schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva
č. 14203663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí“
uzavřenou mezi SFŽP Praha 11, se sídlem Kaplanova 1931/1
a Obcí Vidče, Vidče 96 na akci „Energetické úspory budovy
služeb v obci Vidče“ dle předloženého návrhu.
6/2014 schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva
č. 14203583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí“
uzavřenou mezi SFŽP Praha 11, se sídlem Kaplanova 1931/1
a Obcí Vidče, Vidče 96 na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu Obecního úřadu Vidče“ dle předloženého
návrhu.
7/2014 schvaluje usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce ze dne 10. 11. 2014.
Mgr. Pavel Drda
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Farnost Vidče oznamuje
Ve čtvrtek 4.12.2014 v době od 14:30 do 16:00 se budou na faře zapisovat mše
na 1. pololetí příštího roku.

Usnesení č. 56 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 10. 2014
494/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
495/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 55/14 ze schůze rady dne 2.10.2014. Všechny úkoly
byly splněny.
496/14 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu o dílo
na opravu střechy budovy OÚ se zhotovitelem Společnost UrbanNaryner a pověřuje starostku obce smlouvu o dílo podepsat.
497/14 Rada obce Vidče projednala a schválila smlouvu s firmou
Asekol na zajištění zpětného odběru elektrozařízení a pověřuje
starostku obce smlouvu podepsat.
498/14 Rada obce Vidče projednala a schválila Mandátní smlouvu

s panem Jiřím Brzokoupilem na práci koordinátora a BOZP
při stavbách „Energetické úspory objektu Obecního úřadu Vidče“
a „Energetické úspory objektu pošty v obci Vidče a pověřuje
starostku obce Mandátní smlouvu podepsat“.
499/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o současném
a plánovaném stavu stavebních prací v obci.
500/14 Rada obce Vidče schvaluje text zhodnocení programového
prohlášení za volební období 2010-2014. Toto volební období
bylo zhodnoceno radou obce jako velmi úspěšné.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Říjen v naší základní škole
Na začátku se ve většině tříd konaly třídní schůzky.
Zvlášť měli schůzku deváťáci a jejich rodiče, protože mezi ně
přišli zástupci meziříčských a rožnovských středních škol a předali
jim informace o jejich školách, zaměření a oborech na nich.
Naše prvňáčky, druháky, třeťáky i čtvrťáky zaujala
cvičitelka paní J. Bolfová se svými fenkami Riki a Andy.
Předvedla jim, jak jsou pejsci cvičení pro terapeutické účely a jak
se mají děti k pejskům chovat.

Tři třídy měly v říjnu také své projektové dny. Prvňáci
zažili Jablíčkový den a poznali, k čemu mohou jablíčka posloužit
a mohou je inspirovat. Druháky zase zaujalo téma Dýňování.
Doplněním učiva vlastivědy byl pro čtvrťáky pravěký den
16. října.
K pravidelným nácvikům se schází národopisný kroužek
Valašenka, jehož členové účinkovali také při vítání občánků
13. října.
Paní učitelka Mertová zorganizovala zájezd pro žáky
2. stupně do Prahy. A tak se 21. října vydalo 24 dětí na výstavu
A. Warhola I am OK, která se koná v domě U Bílého jednorožce
na Staroměstském náměstí a na níž je provázel kurátor výstavy
pan Houška. Zážitkem pro účastníky byla i návštěva muzea
voskových figurín v Celetné ulici.

Svátek přicházející k nám z anglosaských zemí –
Halloween – si 31. října třídními
halloweenskými
hrátkami
připomněli třeťáci. Deváťáci
na tento den zase připravili
pro žáky z 1. a 2. třídy hry
s programem.
30. října zorganizovali
deváťáci halloweenský turnaj
ve volejbale, jehož se zúčastnilo
5 družstev z 2. stupně. První
skončili šesťáci, druzí deváťáci
a třetí sedmáci.
V říjnu
organizoval
P. Drda dva turnaje v kopané.
Protože se kvůli podmáčenému
terénu
nemohly
hrát
na videčském fotbalovém hřišti,
vyšel nám vstříc fotbalový klub
z Rožnova p. R. a nechal nás
oba urnaje bez nároků na odměnu odehrát na jejich hřišti
s umělým povrchem. V turnaji 6. a 7. tříd skončili chlapci
posílení V. Škařupovou čtvrtí. Družstvo složené z 8. a 9. třídy
skončilo třetí za Gymnáziem Rožnov p. R. a ZŠ Videčská.
Čtenářskou besedu v místní knihovně absolvovali
24. října třeťáci.
31. října si zajeli do divadla v Novém Jičíně osmáci
a deváťáci se svými třídními učiteli. Na programu byla hra
Lucerna v podání herců Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
J. Pečálková
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Mikulášská nadílka s p. Adolfem Dudkem
Velmi známý a oblíbený ilustrátor dětských knih předvede tentokrát dětem vánoční program.
Na závěr přijde Mikuláš s nadílkou!
Kdy?
Kde?
V kolik?

3. prosince 2014
Kulturní dům Vidče
V 9:45 hodin

Pozvání přijaly p. učitelky s dětmi z MŠ a z 1. stupně ZŠ.

Zveme také menší děti s maminkami.
Na Vaši účast se těší pořadatelé

CO PŘINESL LISTOPAD DO KNIHOVNY
Někdo by mohl říci,
že listopad nemá ruce, a že
nic nového nosit nemůže. Ale
ten, kdo do knihovny zavítá,
přece jen něco nového uvidí.
Samozřejmě ho nejdříve
uvítají knížky, přece jen jsme
knihovna. Návštěvník pak
může
shlédnout
výstavu
obrázků Adélky Bařinové
a dětí z mateřské školy, kteří
se zapojili do výtvarné
soutěže: Můj Brouček - moje Beruška. V knihovně probíhají
literární soutěže: pro mladší čtenáře soutěž Namáhej si hlavičku,
ve které si mohou vyzkoušet své znalosti pohádkových a knižních
hrdinů. Pro starší děti i nadále pokračuje soutěž O poklad strýca
Juráša. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů obou soutěží proběhne
počátkem prosince. A co ještě pro vás knihovna na listopad
připravila? Všechny zájemce zveme do knihovny na Den
pro dětskou knihu, který proběhne v sobotu 29. 11. 2014
od 13 do 16 hodin. Na co se můžete vedle Burzy vyřazených

dětských knih těšit? Nechte se překvapit.
Na závěr ještě jedna prosba. Obracím se na všechny
čtenáře, kteří mají ještě doma vypůjčené knihy z cirkulačního
souboru s modrým označením. Prosím o jejich urychlené
navrácení, protože v úterý 25. listopadu proběhne výměna
souboru, který byl v knihovně rok, za nový. Takže se zájemci
mohou těšit na spoustu nových a zajímavých knih.
Knihovnice Božena Zajícová

SRDCE NA DLANI
Naše MŠ zareagovala na výzvu firmy ANTECOM s.r.o., která zorganizovala výtvarně – literární soutěž - ,,SRDCE S LÁSKOU
DAROVANÉ“. Naše ,,BERUŠKY“ z 1. třídy přemýšlely, komu a proč by srdce chtěly darovat. KDO BY SI JEJ NEJVÍCE
ZASLOUŽIL? No přece nejmilejší maminka. Děti s láskou nakreslily maminčiny portréty, kterými orámovaly velké srdce. Jeho střed
společně vyzdobily otisky prstů a dlaněmi svých rukou. Práce dětí zaujala a probíhala v radostné atmosféře. Fotografie s literárně
zpracovaným textem – básničkou O MAMINCE – byly zaslány organizátorům.

MAMINČINO SRDÍČKO
I když každé ráno do školky
sám musím,
maminku svoji v srdci
si sebou nosím.
Mámino srdce je plné
nekonečné lásky,
je hřejivé a teplé, když
mi hladí vlásky.
Srdíčko maminky je,
když mě ráno češe,
srdíčko maminky je, když
mne do postele nese.
Ráno mámino srdce
říká - ťuky, ťuk,
tak už je vyspaný - ten
můj kluk?
Když mě ráno máma budí,
mámino objetí nikdy nestudí….
Do školky musím po snídani,
maminka mě pohladí
a její srdce je v dlani.
Děkuji p. učitelkám Janě Martínkové, Jitce Kadlubiecové a Pavlíně Parks.
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Když maminčin hlas vítr odvane,
maminčino srdíčko
se mnou zůstane.
A když se po celém dni shledáme,
své srdíčka si předáme.
Jablíčko mi nese,
a ke mně přitiskne se.
I když zlobím a nevím co se má,
přesto maminka večer pro mne
srdíčko má.
Srdíčko je, když mi máma říká
večer pohádku,
Mámino srdce je nejsladší, i kdyby
šel život pozpátku.
Milá maminko, tak ráda tě mám,
tvoje srdíčko nikomu nedám.
MAMINKO, MÁM TĚ
MOC RÁDA,
TUHLE LÁSKU NESETŘESE
ANI KUS TORNÁDA.
Hana Crhová, ředitelka MŠ

Řemesla na Valašsku – Šikovný tatínek v naší MŠ
“Na Valašsku sa odjakživa žilo těžko, na poli bylo edém kamení a to od nepaměti kvůli Valašskéj povaze.” Když pánbůh
naděloval, bylo to takto:
“Dostanete všeci, pěkně podle řádu,” Pánbíček už praví, hladě bílou bradu.
„Ti už mají svoje a ty vedle nich Valachu za své vzdory, budeš mít jenom černé hory.
Ty ti budou šumět stále do roboty a přes všecky těžké lopoty a sloty
milé tobě budou, Valášku ty starý, že už nezatoužíš nikdy přes kotáry!”
Lidé byli chudí, a proto se snažili uživit celou řádkou rukodělných řemesel. Skoro v každé dědině člověk našel bednáře,
šindeláře, stolaře, metlaře, košíkáře, tesaře, řezbáře a jiné. Ve svých řemeslech byli neskutečně obratní a zruční, protože potřebovali
uživit ženu a kupu dětí, přestože měli ke své práci ve srovnání s dnešní dobou velmi primitivní nářadí. Většina těchto šikovných ruk už
je dnes legendou, jen zřídka kdy už se vidí, že se mladý člověk věnuje práci, která je zároveň starodávnou tradicí kraje.
Jeden z těchto obdivuhodných lidí je Josef Goláň z Vidče (37 let), který pochází
původně z Valašské Bystřice a je jeden z nejmladších rukodělných řemeslníků
na Valašsku, který se věnuje výrobě produktů z proutí. Od útlého mládí sledoval otce
při práci a učil se od něho. V rodině mají Goláňovi historii rukodělných umělců.
“Staříček byl bednář a vyráběl nejrůznější puténky a máselnice, děda zase nůše, koše
a metly a podobné výrobky z proutí”, snaží se Josef zatápat do minulosti, jež samu už
nepamatuje. Josefův otec se ale věnoval tomuto řemeslu jen ve volném čase, vyrábějíc
metly, koše, mošny a nůše, zatímco jeho syn se dnes věnuje práci na plný úvazek.
Josef Goláň se tedy věnuje především výrobě produktů z proutí, ale díky své
nápaditosti a kreativitě rozšířil svůj sortiment o širokou škálu dekorativních produktů jako
například z proutí upletená srdíčka, ptáčci, jehlany, dekorativní kolečka, věnce, ozdoby
do květináčků v podobě vyřezaných koleček ze dřeva upevněných na špejli do tvaru
kytiček, motýlků a srdíček. Dále v jeho nabídce nechybí ani dřevěné vyřezávané ozdoby
na vánoční stromečky kombinované třeba se slámou a jinými přírodními produkty.
Pod jeho hbitými prstíky se zdá, že se každá větvička ohne, ale jak on sám tvrdí, není to
vždycky tak jednoduché, jak to vypadá. I v tomto řemesle a zvláště v práci s přírodními
produkty se musí dodržovat určitá pravidla protože dřevo je živé a pracuje. Proutí
na metly musí schnout 6 měsíců, jinak by se metla rozdrolila a rozpadla. Naopak proutí,
které je určené k dekorativním produktům do venkovního prostředí, nebo které vyžadují
pružnost při modelování je potřeba použít proutí syrové, dokud je poddajné a ohebné.
Nejvíce práce samozřejmě zabere samotná příprava materiálu. Josef se snaží, aby všechno
bylo přírodní. Denně chodí do lesa a sbírá nejrůznější rostliny a ozdoby, které se mu hodí
do výroby produktů.

Co vlastně taková příprava materiálu obnáší? “Příprava trvá nejdéle,” Josef prozrazuje pár detailů, díky kterým je jeho práce
úspěšná. “V lese obstarám proutí, pak ho stříhám a dělám si otépky. Doma pak třídím proutí na kupky podle délky a průměru.
Sběr proutí je nejvhodnější na podzim, jak opadne listí, kdy stromy mají vegetační klid. Sbírat se dá celý podzim a přes zimu než stromy
začnou pučet. Sběr v průběhu roku je taky možný, ale se ztrátou času oběrem listí.
Na dekorace musím používat syrové proutí. Tak například při výrobě srdíčka, nejdříve nakroutím srdce a musím ho nechat
přeschnout pár dnů v teple, protože se produkt seschne. Poté přitahuju a dotahuju a dodekoruju, takže je to vlastně několikadenní či
týdenní proces. Pruty musí být usušené tak akorát, protože přeschlé se lámou. Na dodekorování produktů si po celý rok sbírám různé
materiály, například šisky, šípky, statici, mochyni, řebříček, jeřabiny, hloh, červené plody, slámu, různé druhy trav, rákosy nebo
kukuřičné listy. Kombinací různých dřevin stromů dosáhnu neobvyklé vizáže produktů, díky svému specifickému zbarvení těchto
dřevin. Modřínové dřevo se po vysušení například zbarví do červeno hněda, jabloň má světlou barvu. Mezi m é nejpopulárnější produkty
patří bezesporu srdíčka.”
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Josefovy výrobky je možné zakoupit v lokálních tvořivých
obchodech
nebo
přímo
na
webových
stránkach.
www.drevoslamaprouti.cz
Josef je velkým valachem srdcem i duší, spolu s ženou jsou
velkými fanoušky valašských tradic, které dodržuje na vánoce a různé
jiné dny v roce a je zapálen do valašského folkloru. Od 15 let Josef
tancuje v souboru Radhošť a jako velmi úspěšný odzemkář se pyšní
několikanásobným vítězstvím ve Valašském odzemku. Dokonce i jeho
tříletý synek už má svoji malou Valašku a umí po taťkovi předvést pár
skoků.
V létě Josef kazdoročně vede Školu mladých odzemkářů, což je
týdenní intenzívní kurz, který kazdoročně pořádá Valašské folklorní
sdružení ve spolupráci s Valašským Muzeem a Radou pro valašský
odzemek.
Přejeme Josefovi hodně úspěchů při práci a děkujeme za udržování
tradic, které v dnešní době tak rychle mizí.
Autor článku: Pavlína Parks
MŠ Vidče

Hana Crhová - znáte ji?
Paní
ředitelka
Hana Crhová je člověk
s neutuchající
energií
a motivací
stále
něco
zlepšovat,
budovat
a postupovat vpřed.
Již od 1. 9. 2009
je ředitelkou naší MŠ
Vidče, která pod jejíma
rukama
jen
vzkvétá.
Za tento
krátký
čas
dokázala vytvořit v MŠ
přírodní
zahradu
pro výchovu
a edukaci
environmentalní výchovy
nejen pro děti ale i širokou
veřejnost
a nastolila
v Mateřské škole program
Environmentalní výchovy,
který se velmi pěkne ujal.
Dnes
většina
rodičů a jejich dětí v MŠ,
například díky ní třídí
odpad a vozí ho do našich
barevných
konteinerů.
A to je dobře, protože
každá maličkost se počítá. I velký projekt “Záchrana planety Země” musí začít malinkým aktem.
Díky jejím zásluhám je naše MŠ známá a uznávaná ve Zlínském kraji a také proto byl naší paní ředitelce udělen diplom za její
zásluhy. Vesnice Vidče se může pyšnit tak vlivným a schopným člověkem.
Zapsala: Pavlína Parks
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Nově zvolené Zastupitelstvo obce Vidče

Firma Cobbler s.r.o. hledá pracovníka na pozici:
Soustružník / frézař
Požadujeme:

praxi v oboru
dobrou pracovní morálku, spolehlivost,
manuální zručnost
dobrý zdravotní stav
svářečský průkaz výhodou
Místo výkonu práce: Zašová
Nabízíme:
Práci u zavedené stavební firmy s tradicí 22 let
5 týdnů dovolené

Kontakt:
Personální oddělení Z. Vencková, tel.: 571 751 777
E-mail: venckova@cobbler.cz
Žádáme zaslat životopis a reference
z předchozího zaměstnání do 30. listopadu 2014.
Bližší informace na www.cobbler.cz/kariera

Fotbal žáci TJ Vidče – souhrn za podzim 2014
Již na konci srpna odstartovala podzimní
část
fotbalové
sezóny
2014/2015
mládežnických družstev v okrese Vsetín.
Na jejím začátku jsme stejně jako vloni
nastoupili do soutěží se třemi družstvy –
mladšími žáky, starší a mladší přípravkou.
Původně jsme chtěli přihlásit i družstvo dorostu, ale po zvážení
(v dorosteneckém věku pouze 4 hráči) jsme dorost nepřihlásili
a kluky rozdělili na hostování do sousedních oddílů. V dorostu
za Vigantice nastupují bratři Jan a Jakub Kubjátovi a s nimi Lukáš
Petružela. Čtvrtým do počtu je Jakub Smílek, který u nás působil
v loňské sezóně. Po podzimu se v tabulce nachází dorostenci
Vigantic na 6. místě ze 12. mužstev se ziskem 20 bodů. Klukům
se daří střídavě, Jakubové Kubját a Smílek si svými výkony
zajistili místo v základní sestavě, Jan Kubját pravidelně střídá

v útoku a Lukáš Petružela moc šancí v novém klubu nedostal
a zasáhl do zápasů jen sporadicky. Střelecky Jan Kubját 3 góly,
Jakub Kubját 2 góly a Jakub Smílek 1 gól. Starší žáci v počtu
sedmi přešli do Valašské Bystřice. David Vachun se přestěhoval
z Vidče a byl uvolněn na roční hostování do Rožnova. V tabulce
Okresního přeboru patří po podzimu Valašské Bystřici 8. místo
ze 13. celků se ziskem 17 bodů. Kluci se v porovnání s domácími
borci rozhodně neztratili, patřili k nejlepším na hřišti a často sami
rozhodovali zápasy. Podzimní část sezóny se vydařila jak herně
tak i střelecky Vladimíru Mertovi, který dal 8 branek. Dále ho
následoval Radim Cáb – 4 branky. Po jedné brance vstřelili Matěj
Kapoun, Ondřej Trčka a Ondřej Dobeš, který však z důvodu
zranění odehrál na podzim pouze jediné utkání v Hovězí. Zbylí
dva kluci Lukáš Jurča a Jakub Neřád se vesměs z pozice obránců
k šancím moc nedostávali a branku nevstřelili.
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Prvním družstvem reprezentující naší obec jsou
mladší žáci. V této kategorii nastupují kluci a holky ročník 2002
a výše a již tak početný tým 13 dětí posílili v průběhu sezóny dva
kluci Tobiáš Mroček a Adam Machýček z Valašské Bystřice.
Mladší žáci nastupují v počtu 7+1 a svá utkání hrají 2x30 minut
na polovinu hřiště. Trenéři Vladimír Urban a Pavel Drda tak
zúročují svou poctivou tréninkovou práci a odměnou je jim jistě
líbivá kombinační hra jejich svěřenců.
Tým staví na loni veleúspěšné starší přípravce doplněné
o Filipa Dobeše, který jako jediný ze starších kluků ročníku 2002
nezanevřel na fotbal. Mužstvo ve své první sezóně ve starší
kategorii si teprve zvyká na větší rozměry hřiště a v některých
zápasech i na věkově starší protivníky. Vyrovnaná bilance výher
a proher po podzimu však naznačuje, že tým i v letošní sezóně
bude patřit do horních pater tabulky. K utkáním dále nastoupili
Ondřej Cáb, Adam Žitník, Vendula Škařupová, Tomáš Knébl,
Tomáš Michálek, Daniel Němec, Michaela Urbanová, Filip
Mičkal, Jakub Němec, Alexandr Urban, Hynek Kraus a Adam
Vavruša.
Druhým celkem v žákovských kategoriích je starší
přípravka. Tvoří ji kluci ročník narození 2004 a výše spolu
s jedinou dívkou v týmu Michaelou Urbanovou. Družstvo starší
přípravky vede zkušená trenérská dvojice Radek Mičkal - Zdeněk
Němec, do zápasu nastupuje v počtu 5+1 s hrací dobou
2x25 minut na hřišti rozměrů 25x40 metrů. Před začátkem soutěže
k nám přišel Filip Dobeš, který spolu s Adamem Vavrušou
a Hynkem Krausem tvoří trojici hráčů bydlících v sousední
Stříteži nad Bečvou. Z domácích kluků dále k utkáním nastoupili
Filip Mičkal, Jakub Němec, Alexandr Urban, Lukáš Novák, Adam
Onderka, Štěpán Vajter, Šimon Urban a Jan Mičkal.
Také při zápasech starší přípravky je na co se dívat.
Hraje se líbivý fotbal se spoustou branek. Naše mužstvo se
výsledkově pohybuje ve středu tabulky a kromě zápasu
v Rožnově, který je ve skupině „C“ bezkonkurenční, byly zbylé
zápasy, v nichž jsme nebodovali, naprosto vyrovnané a vždy nám
chyběl pověstný kousek štěstí. Všichni hráči zaslouží pochvalu
za poctivý přístup jak k zápasům, tak i k tréninkům, což se
bezpochyby již teď odráží na jejich zlepšené výkonnosti.

Okresní přebor mladší žáci sk. B
Dolní Bečva – Vidče
Vidče – Podlesí
Choryně – Vidče

7:0 (4:0) Branky: 0:15 (0:4) Branky: 1:3 (1:0) Branky: T. Michálek,
A. Urban, A. Vavruša
Zubří – Vidče
1:6 (0:3) Branky: H. Kraus 3x,
D. Němec 2x, A. Vavruša
Vidče – Hrachovec
1:3 (1:2) Branky: H. Kraus
Rajnochovice – Vidče
3:7 (1:1) Branky: J. Němec 3x,
D. Němec 2x, A. Urban 2x
Vidče – Hutisko
6:1 (3:0) Branky: D. Němec 2x,
J. Němec, A. Žitník,
A. Urban, H. Kraus
Valašské Meziříčí „U11“ 5:3 (1:3) Branky: D. Němec,
– Vidče
J. Němec, H. Kraus

TABULKA STŘELCŮ
Jméno

Počet

Jméno

Počet

Němec Daniel

7

Vavruša Adam

2

Kraus Hynek

6

Žitník Adam

1

Němec Jakub

5

Michálek Tomáš

1

Urban Alexandr

4

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

Tým
Podlesí
Dolní Bečva
Hrachovec
Val. Meziříčí „U11“
Rajnochovice
Vidče
Zubří
Hutisko - Solanec
Choryně

Záp
8
7
8
8
8
8
7
8
8

V
7
6
6
5
4
4
2
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P Skóre
1 52:10
1 43:11
2 42:11
3 26:19
4 22:25
4 26:36
5 17:47
7
9:49
8 14:43

Body
21
18
18
15
12
12
6
3
0

Okresní přebor starší přípravka sk. C
Vidče – Zašová

10:3 Branky: A. Vavruša 4x,
F. Mičkal 2x, A. Urban,
H. Kraus, Š. Vajter,
J. Mičkal
Zubří – Vidče
7:6 Branky: A. Urban 2x,
Š. Urban 2x, H. Kraus, J. Mičkal
Vigantice – Vidče
5:2 Branky: A. Urban, A. Vavruša
Val. Bystřice – Vidče 8:13 Branky: H. Kraus 5x,
A. Urban 3x, F. Mičkal 2x,
J. Mičkal 2x, A. Vavruša,
Vidče – Hrachovec
6:7 Branky: A.Urban 2x, F.Mičkal,
A.Vavruša, J.Mičkal, H.Kraus
Rožnov p. R. – Vidče 16:3 Branky: A. Vavruša 2x, H. Kraus
Vidče – Hutisko
2:4 Branky: A. Urban 2x
Prostř. Bečva – Vidče 4:14 Branky: A. Vavruša 4x,
A. Urban 3x, H. Kraus 2x,
J. Mičkal 2x, L. Novák,
J. Němec, A. Onderka

TABULKA STŘELCŮ
Jméno

Počet

Jméno

Počet

Urban Alexandr

14

Urban Šimon

2

Vavruša Adam

13

Vajter Štěpán

1

Kraus Hynek

11

Novák Lukáš

1

Mičkal Jan

7

Němec Jakub

1

Mičkal Filip

5

Onderka Adam

1

Družstvo starší
přípravky
před posledním
zápasem.
Zleva Šimon Urban,
Michaela Urbanová,
Alexandr Urban,
Jan Mičkal,
Filip Mičkal,
Jakub Němec,
Adam Vavruša,
Hynek Kraus,
Lukáš Novák
a Adam Onderka.
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Rk.
1.
2.

Tým
Rožnov pod Radh.
Vigantice

Záp
8
8

3.

Zubří

8

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hrachovec
Vidče
Prostřední Bečva
Valašská Bystřice
Hutisko - Solanec
Zašová

8
8
8
8
8
8

V R P Skóre
8 0 0 123:18
6 1 1 67:26
64:05:0
5 1 2
0
4 0 4 42:67
3 0 5 56:54
2 2 4 45:67
2 1 5 39:61
2 1 5 29:65
1 0 7 32:73

1. turnaj Horní Bečva 30. 8. 2014
Vidče – Zubří
0:2 Branky: Vidče – Vigantice
9:1 Branky: J.Kapoun 5x,
N.Dobešová, J.Mičkal,
D.Žitník, V.Pavlíček
Vidče – Horní Bečva 1:2 Branky: N.Dobešová
2. turnaj Rožnov p.R. 6. 9. 2014
Vidče – Dolní Bečva 1:1 Branky: R.Křenek
Vidče – Horní Bečva 0:2 Branky: Vidče – Rožnov p.R. 2:1 Branky: J.Mičkal, D.Žitník
3.turnaj Lhotka nad Bečvou 21.9.2014
Vidče – Lhotka n.B.
5:2 Branky: N.Dobešová
2x,D.Žitník, J.Kapoun,
J.Mičkal
Vidče – Kelč
1:1 Branky: Š.Urban
Vidče – Poličná
7:2 Branky: D.Žitník 2x,
J.Kapoun 2x, V.Pavlíček 2x,
J.Mičkal
4.turnaj Horní Bečva 4.10.2014
Vidče – Horní Bečva
1:1 Branky: J.Mičkal
Vidče – Dolní Bečva
2:4 Branky: Š.Urban, J.Mičkal
Vidče –
2:0 Branky: A.Merta,
V. Karlovice + Karolinka
N.Dobešová
5.turnaj Vidče 12.10.2014
Vidče – Rožnov p.R.
2:3 Branky: D.Žitník, A.Merta
Vidče – Dolní Bečva
3:3 Branky: J.Pavlíček, J.Kapoun,
N.Dobešová
Vidče – Horní Bečva 2:5 Branky: Š.Urban, J.Kapoun
6.turnaj Střítež nad Bečvou 18.10.2014
Vidče – Vigantice
7:0 Branky: D.Žitník 4x, J.Kapoun
2x, J.Mičkal
Vidče – Rožnov p.R. 5:3 Branky: J.Kapoun 3x,
N.Dobešová, V.Pavlíček
Vidče – Střítež n.B.
5:0 Branky: J.Mičkal 2x, A.Merta,
N.Dobešová, J.Kapoun
Celkové skóre:
55:33
Branky:
Kapoun Jonáš
16x
Urban Šimon
3x
Žitník Daniel
10x
Merta Adam
3x
Mičkal Jan
9x
Křenek Richard
1x
Dobešová Nikola
8x
Pavlíček Jakub
1x
Pavlíček Vojtěch
4x

Body
24
19
16
12
9
8
7
7
3

Posledním třetím týmem je družstvo našich
nejmenších fotbalových nadějí mladší přípravka. K dětem
ročník narození 2006 a výše se nám před sezónou podařilo získat
nový trenérský tandem, tvořený z bývalých výborných fotbalistů –
Petra Pavelky a Karla Mičkala. Tak jako vloni i letos mladší
přípravka hraje své zápasy každý týden turnajově, systémem
„každý s každým“ za účasti 4 družstev na dvou minihřištích
20x30 metrů, s 4-mi hráči v poli a brankářem, při hrací době
2x12 minut.
Trenéři opět za bezvadné podpory rodičů, odvedli kus
poctivé a neocenitelné práce. Jsou to především oni, kdo učí tyto
nejmenší děti lásce ke sportu a s tím související disciplíně.
Všechny děti na turnajích dostávají pravidelně šanci zahrát si
a ukázat divákům a rodičům vše, co se na trénincích naučili
a o to hlavně v této kategorii jde.
V průběhu podzimu za mladší přípravku nastoupili
Šimon Urban, Jonáš Kapoun, Vojtěch Pavlíček, Nikola Dobešová,
Jan Mičkal, Daniel Žitník, Adam Merta, Jakub Pavlíček, Richard
Křenek a Adéla Ondřejová, která již také okusila pocit radosti
ze vstřelené branky na turnaji ve Viganticích, který ovšem nebyl
do podzimní sezóny započítán z důvodu startu smíšeného týmu
ze všech zúčastněných družstev. Další děti, které si přišly
vyzkoušet, jak se fotbal hraje, bylo možné spatřit na pravidelných
trénincích. Byli mezi nimi Jan Bury, Lucie Hajná, Elen
Bukovjanová, Linda Pavelková, Ondřej Mandula, Adam
Petružela, Tobiáš Mičkal či Radek Vanduch. Doufejme, že se
mezi nimi brzy objeví ještě další noví fotbaloví talenti, u kterých
rodiče zatím váhají, zda s nimi přijít na hřiště či do tělocvičny.
Zajisté budou všichni nově příchozí vítáni!

Družstvo mladší přípravky zleva nahoře trenér Petr Pavelka,
Jakub Pavlíček, Adam Merta, Šimon Urban, Vojtěch Pavlíček
a trenér Karel Mičkal. Dole zleva Daniel Žitník, Nikola Dobešová,
Jonáš Kapoun, Adéla Ondřejová a ležící brankář Jan Mičkal.
Letošní rok 2014 byl z hlediska fungování žákovských kategorií
oddílu kopané TJ Vidče mimořádně úspěšný. Podařilo se nám
udržet nebývale vysokou hráčskou základnu, čítající cca 45
mládežníků do 18 let. U příležitosti oslav výročí 70-ti let založení
Tělovýchovné jednoty ve Vidči uspořádat fotbalové turnaje
pro jednotlivé kategorie, do kterých se zapojilo na 110 dětí nejen
z Vidče, ale i z blízkého okolí. Mezi úspěchy lze zařadit 3. místo
družstva starších žáků trenérů Vladislava Basla a Božetěcha Jurči v Okresním přeboru, účast na finálovém turnaji v Ratiboři
o přeborníka OFS Vsetín v kategorii starší přípravky a jedinečný zážitek těchto dětí v podobě návštěvy stadiónu „Bazaly“ a sehrání
přátelského utkání proti domácímu celku o poločasové přestávce ligového zápasu mezi Baníkem Ostrava a Zbrojovkou Brno.
Závěrem velké poděkování patřící Obci Vidče v čele s paní starostkou Štěpánkou Mikulenkovou za podporu sportu a příspěvek
na nákup bezpečných hliníkových branek, které již plně využívají naše nejmenší kategorie, všem sponzorům, předsedovi oddílu kopané
Petru Jurčovi za to, že fotbal ve Vidči ještě pořád na vysoké úrovni funguje, všem trenérům kteří se dětem ve svém volném čase
bezplatně věnují, manželům Fojtáškovým a v neposlední řadě i všem rodičům, kteří fandili svým dětem nejen při domácích utkáních, ale
doprovázeli je a vozili i na zápasy na hřiště soupeřů.
Souhrn podzimní části mužů přineseme v příštím čísle.
Vladislav Basel
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec 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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