Úvodní slovo starosty obce
Vážení občané,
přejeme Vám všem radostné a pohodové prožití vánočních svátků
a v novém roce 2015 zejména pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě.
Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad uzavřen
ve dnech 29. 12., 30. 12., 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015. V naléhavých
případech volejte: Starostu obce tel. č.: 605 340 794; Místostarostku obce
tel. č.: 602 716 368.
Z důvodu uzavření obecního úřadu v době od 29. 12. 2014
do 2. 1. 2015 je možné si nechat ověřit podpis nebo fotokopii, výpisy
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku,
rejstříku trestů na MěÚ v Rožnově p/R, případně na pobočce České pošty
v Rožnově p/R.
Dne 2. 12. 2014 podal bez jakéhokoliv předešlého upozornění
výpověď z místní ordinace pan Mudr. Aleš Vojkůvka. Od 1. 1. 2015
bude tedy doktor Vojkůvka přijímat pacienty z Vidče pouze v ordinaci
v Rožnově pod Radhoštěm. Zástupci obecního úřadu se momentálně
snaží, zatím bohužel marně, najít lékaře, který by ordinoval alespoň jednou
týdně v místní ordinaci.
Děkujeme za pochopení.

Další informace
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2015 činní 44,97 Kč/m 3 včetně DPH.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2015 se zvyšuje cena stočného z 16,50 Kč na 17,40 Kč za 1 metr krychlový. Občanům, kteří mají
stočné sjednáno paušálem, se cena zvyšuje z 50,- Kč na 52,- Kč/osoba/měsíc (schváleno na zasedání výboru Dobrovolného svazku
obcí Vidče a Střítež nad Bečvou dne 8. 12. 2014).
Ing. Veronika Gerlová, účetní obce

Usnesení č. 1/2014 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 19. 11. 2014
1/2014 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
2/2014 Rada obce Vidče schvaluje jednací řád rady obce
pro nadcházející volební období.
3/2014 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřizuje tyto
komise rady: komisi pro školství, mládež a sport (SPV), komisi
kulturní, která do své činnosti zahrne i sociální oblast,
Informační a propagační komisi a stavební komisi. Předsedy
a členy komisí jmenuje rada obce na své další schůzi.
4/2014 Rada obce Vidče bere na vědomí probíhající stavební
práce v obci.
5/2014 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu č. 14203663
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci operačního programu Životní prostředí a Smlouvu
č. 14203583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního

prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí
a pověřuje starostu obce smlouvy podepsat.
6/2014 Rada obce Vidče schvaluje výši pronájmu sálu
a vestibulu kulturního domu.
7/2014 Rada obce Vidče projednala žádost o pronájem části
pozemku o velkosti 19 m2 na p.č. 2774/7 a pověřuje starostu
obce zveřejnit záměr o pronájmu.
8/2014 Rada obce Vidče schválila mimořádnou odměnu řediteli
ZŠ a ředitelce MŠ dle přiložené žádosti.
9/2014 Rada obce Vidče schvaluje příspěvek folklornímu
kroužku Valašenka.
10/2014 Rada obce Vidče schvaluje programové prohlášení
obce.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 11. 2014
8/2014 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 2. řádného
zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení p. Petr Jurča
a Ing. Karel Malík, a ověřovatelé zápisu p. Petra Pavelku
a Mgr. Pavla Kuběju, zapisovatelkou byla určena paní Eva
Kramolišová.
9/2014 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednací řád
ZO pro volební období 2014 - 2018.
10/2014 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
10. 11. 2014.
11/2014 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 1. – 2. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
12/2014 Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu s §84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
finanční výbor, volí jeho předsedu Ing. Dalibora Kubiše a členy
finančního výboru Ing. Hanu Slezákovou, pana Víta Mlnaříka,
paní Šárku Neradovou, pana Václava Vičana a schvaluje náplň
práce finančního výboru.
13/2014 Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu s §84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
kontrolní výbor, volí jeho předsedu Bc. Miroslava Chumchala
a členy kontrolního výboru pana Petra Švajdu, pana Josefa
Šoukala, Mgr. Pavla Kuběju, Ing. Petru Vanduchovou a schvaluje
náplň práce kontrolního výboru.
14/2014 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenuje nové
členy školské rady v tomto složení: Mgr. Pavel Drda, Mgr. Pavel
Kuběja a Mgr. Lumír Ondřej.
15/2014 Zastupitelstvo obce Vidče jmenuje do výboru
Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou jako
zástupce obce Vidče tyto členy: pan Oldřich Bury, Ing. Dalibor
Kubiš, Mgr. Pavel Drda.
16/2014 ZO Vidče schvaluje předložený plán inventur roku 2014
a schvaluje inventarizační komisi ve složení: Ing. Dalibor Kubiš
(předseda komise), Bc. Miroslav Chumchal, pan Václav Vičan
(členové komise), pro provedení inventarizace majetku obce
Vidče za rok 2014. Podklady připraví účetní obce Ing. Veronika
Gerlová.
17/2014 ZO Vidče schvaluje komisi pro likvidaci majetku
vyřazeného při inventarizaci majetku obce za rok 2014 ve složení:
Mgr. Pavel Kuběja (předseda komise), pan Petr Jurča, Ing. Karel
Malík (členové komise).
18/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu

obce za období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014 dle výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků
a DSO, sestavený k 31. 10. 2014 bez připomínek.
19/2014 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočtové opatření, změnu č. 7 rozpočtu obce za rok 2014 dle
předložené důvodové zprávy.
20/2014 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro první měsíce roku 2015. Do doby schválení rozpočtu na rok
2015 bude obec hospodařit podle rozpočtu roku 2014 po jeho
změnách, vždy s 1/12 rozpočtu roku 2014 v každém měsíci.
21/2014 ZO Vidče projednalo žádost o prodej pozemku
v majetku obce p.č. 2774/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace).
ZO v této věci nerozhodlo.
22/2014 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost
o odprodej části pozemku p. č. 572 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v majetku obce.
23/2014 ZO Vidče schvaluje smlouvu O zřízení věcného
břemene č. IV-12-8009409 uzavřenou mezi obcí Vidče a spol.
ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou spol. ARPEX MORAVA s.r.o.,
týkající se uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku
v majetku obce p. č. 1521/5 (trvalý travní porost). ZO pověřuje
starostu obce smlouvu podepsat.
24/2014 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s § 84,
odst. 2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 37/2003
Sb. ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce s platností od 1. 12. 2014.
25/2014 ZO Vidče schvaluje kompetenci rady obce k provádění
rozpočtových opatření v podobě změny v příjmové i výdajové
části rozpočtu o finanční prostředky přidělené z jiných rozpočtů
(dotace) bez ohledu na výši. V případě vyhotovení rozpočtového
opatření radou obce o něm budou zastupitelé informováni
na nejbližším zasedání ZO.
26/2014 ZO Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce
na rok 2015.
27/2014 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a vzalo
na vědomí programové prohlášení rady obce.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Svoz odpadu v prvním pololetí roku 2015
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
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
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., a 17. 6. 2015.
SVOZ: 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 10. 6. 2015.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET láhve, Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového zboží, fólie, od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
obaly a láhve z umělých hmot.
skleněné láhve od nápojů.
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
typy pytlů budou ve svozový den přichystány na místech,
SVOZ: 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 10. 6. 2015.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice, musí být
sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír, spisy, zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby při
manipulaci (nakládání) nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.
katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Veselé Vánoce

a šťastný nový rok 2015

Vám přeje

redakční rada
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Vánoce – radost z dítěte
Vánoce jsou v naší společnosti stále oblíbenými svátky.
I když si už pod tímto svátkem nepředstavujeme všichni totéž.
Hlavní náplní Vánoc je radost z dítěte. Radost z narození dítěte,
které už na začátku svého života upoutalo pozornost vnímavých
lidí. Toto dítě přišlo, aby vrátilo naději těm, kdo se cítili ohroženi
zlem, které bylo přítomno i v tehdejší společnosti. Přišlo, aby
posílilo ty, kteří si uvědomovali, jak snadno se člověk nechá
ovlivnit ke zlému. A někdy ublíží, i když to ani nechce. Mnoho
generací lidí se na to dítě těšilo. Ale když přišlo, bylo také hodně
těch, kteří nepochopili, že čas vysvobození je tady. Přesto v něho
mnozí další uvěřili. A tuto možnost máme i dnes. Jak píše
evangelista Jan: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal
moc stát se Božími dětmi.“
I v dnešní době můžeme přijat Ježíše do svého života,
protože on žije. Jako Bůh je stále zde. Vánoční doba představuje
také určitou symboliku. Začíná oslavou narození Ježíše Krista.
Končí svátkem Křtu Páně, který připadá tentokrát na neděli
11. ledna. Ježíš křtem v Jordánu vstoupil do veřejného života.
Začal ohlašovat příchod Božího království a vyzýval lidi k přijetí
Boha a k životu v lásce, kterou chce vlévat do našich srdcí.
Narození dítěte je i v dnešní komplikované době
pro většinu lidí radostnou událostí. Od té chvíle začínáme žít
v tomto světě. Ale můžeme už teď začít nový život skrze křest.
Křest je přijetím Boha do našeho života a Bůh působí, že s ním
můžeme žít navždy. Ježíšův křest byl symbolický. On se tím
ztotožňoval s námi jako by sám byl hříšník. My jsme ve křtu
hříchů zbaveni a jsme Bohem přijati za vlastní. Bůh nás pak může
osvobozovat od zla a zbavovat hříchů, kdykoli o to s důvěrou
prosíme. Naše spolupráce je ovšem důležitá.
V této souvislosti si dovoluji povzbudit rodiče, kteří
uvažují o možném křtu svého dítěte, aby neváhali. Někteří jsou si
vědomi toho, že jejich život není před církví úplně v pořádku.
Nejsou církevně sezdaní nebo jeden z nich není pokřtěný či ani
jeden nebyl ve víře vychován. To ještě není překážka pro křest

dítěte. Farář se sice neubrání podezření, zda bude výchova
opravdu podle víry, když sami rodiče podle ní moc nežijí.
Nedoporučuji však v této věci shánět informace od lidí, zda farář
pokřtí nebo ne. Někteří z obavy žádají o křest v jiných farnostech,
i když by byl křest možný doma. Církevní právo stanoví jasné
požadavky a někteří pochopili jako odmítnutí, když některý farář
chtěl, aby svoji víru brali opravdově a splnili požadované
podmínky. Skutečnost je však taková, že i lidé, kteří splňují
podmínky církevního práva, se podle víry v životě neřídí. Je proto
lépe informovat se vždy přímo u faráře. Když je dobrá vůle
a trochu snahy, dá se vždy domluvit.
Přeji všem občanům lásku, pokoj a radost v srdcích
nejen o Vánocích. Ať při pohledu do jeslí poznáte dítě, které se
pro nás stalo darem. Ať dokážete přijímat Boží dary tak, jak je On
dává a tak zakoušíte radost ve všech situacích dalšího roku.
P. Karel Janečka

Vánoční bohoslužby ve Vidči:
Den
24.12. Štědrý den
25.12. Narození Páně
26.12. Sv. Štěpána
27.12. Sv. Jana Evang.
28.12. Sv. Rodiny
29.12.
30.12.
31.12. na poděkování
1.1. Matky Boží

Hodina
16:00
9:30
9:30
9:30
17:30
9:30

Oznámení:
Tříkrálové koledování spojené
se sbírkou na charitu proběhne
v sobotu 10. ledna 2015.

Listopad ve videčské škole
Na začátku měsíce se konal ve škole Den v přírodě.
Vzhledem k přerušení dodávky elektrické energie 4. 11.
a nepříznivé předpovědi počasí byly hlavním bodem besedy
ve škole se členy Městské policie Rožnov p. R. a s pány J. Facem
a M. Stodůlkou z místního mysliveckého sdružení, kteří zaujali
děti i učitele. Navíc si žáci zkusili hod míčem na plechovky,
střelbu ze vzduchovky a prošli se v naší obci.
V listopadu začaly kursy bruslení pro děti 1. a 2. třídy
na rožnovském zimním stadionu. Jezdili i žáci 3. a 4. třídy.
11. listopadu navštívili prvňáci a druháci výchovný
koncert ZUŠ v Rožnově p. R., nazvaný Rok s písničkou. Tento
den také 12 chlapců z 8. a 9. třídy přijalo pozvání Krajské
hospodářské komory Zlín a v průběhu Technického jarmarku
v Rožnově p. R. absolvovali s pedagogy besedu o SPŠ stavební
ve Valašském Meziříčí. Měli možnost prohlédnout si firmy
Remak a ZPV, poznat jejich zaměření a přímo projít i výrobními
halami.

20. listopadu absolvovali páťáci výukový program
v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Tento den žáci
z 5., 6. a 7. třídy vyjeli na divadelní představení Biblické příběhy
v Novém Jičíně.
Do Olomouce se 24. 11. vydali na exkurzi třeťáci
a čtvrťáci. Ve svíčkárně Rodas si vyzkoušeli výrobu lodičkové
svíčky, nazdobili si svíčku a vytvořili si dárkový sáček s vonnou
koupelovou solí.
Budoucí školáci poznávají naši školu, a tak 26. 11.
navštívili předškoláci z MŠ naši 1. třídu.
J. Pečalková
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Až příjde Mikuláš…
Letošní začátek zimy nám nepřipravil sváteční
atmosféru v podobě sněhové peřinky ve větvích stromů. Vlhké
a mlhavé počasí přineslo nepříjemné virózy a mnoho z našich dětí
se stalo malými pacienty v domácí péči.
V MŠ jsme si zimní náladu vytvořili sami. Venku stále
zelená zahrada, ale pohledem přes vyzdobená okna sněhovýma
vločkami a hvězdičkami se dal vytvořit pocit daného ročního
období.
Děti se daly pod vedením, p. uč. do vytváření obrázků
čertíků, andílků,. Výzdoba prostor MŠ už napovídala o tom, že se
blíží mikulášská besídka.
Ve středu 3.12 měly děti nadílku. Dopoledne v sále
Kulturního domu byo připraveno vystoupení dětského ilustrátora
Adolfa Dudka. Pan Dudek dovedl strhnout do děje svého

programu celý sál dětí i jednotlivce na podiu. Nakonec přišel
Mikuláš i čert s andělem a rozdávali dětem dárečky.
Odpoledne v 15h se odehrála besídka v MŠ. Vystoupily
malé děti se svým programem, nikdo nezůstal u maminky, nikdo
se nebál. Pod vedením p. učitelek ,,sněhulaček’’ předvedly se
staršáky pásmo veselých sněhuláků.
Následovalo divadlo Maringotka a rozpustilý čert
pobavil nejen malé, ale i velké diváky.
Z rukou anděla a Mikuláše děti dostaly balíčky
s dobrotami.
Všem dětem, které na besídku z důvodu nemoci
nemohly, přejeme brzké uzdravení.
Jitka Kadlubiecová

Koledníci z Mateřské školy
“Pásli ovce Valaši, při Betlémském salaši..” zpívaly naše
děti z Mateřské školy při rozsvěcování Videčského vánočního
stromu v centru obce. Ve čtvrtek 4. 12. se opravdu rozsvítila světla
našeho obrovského stromu, kterým se obec Vidče pyšní už skoro
100 let. Hrstka předškoláčků pod vedením p. ředitelky Crhové se
snažila ze všech sil zpívat i za ty děti, které momentálně zachvátila
chřipka, či jiný bacil, díky tomuto ošemetnému počasí. Děti z MŠ
přišli podpořit ve zpěvu i prvňáčci, aby ty vánoční hlásky bylo
aspoň trošku slyšet. A než Ježíšek přiletí s dárky, mohl zatím
poslat dětem na zem aspoň krásné sněhové vločky, ale tak se
v tento den nestalo. Asi si je šetří na štědrý den a vánoční

prázdniny. Veselé koledy stejně navodily kouzelnou atmosféru
vánoc i bez bílé peřiny. Videčtí občané, kterých se sešla asi
stovka, se mohli zahřáti svařáčkem a k mání byl také čaj s medem.
Nabízely se buchtičky a perník domácky upečený paní Evou
Kramolišovou.
Stromeček nám svítí a do Vánoc chybí už jen pár dní.
Tak si nezapomeňte utrhnout Barborku a napéct cukroví. Mateřská
škola Vám všem přeje krásný adventní čas a příjemné prožití
svátků vánočních v klidu a rodinné pohodě. Do nového roku 2015
mnoho úspěchů a hlavně zdraví přeje kolektiv MŠ.
Pavlína Parks
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Mikulášská nadílka s Adolfem Dudkem
Rok co rok navštěvoval na jaře pan Adolf Dudek Ilustrátor dětských knížek a časopisu Sluníčko - děti v Mateřské
školce ve Vidči. Zábavnou formou ukázal dětem, jak vznikají
obrázky rukou malíře.
Letos 3. 12. 2014 v dopoledních hodinách přišly děti MŠ
a děti z 1-5. stupně ZŠ za panem Dudkem do Kulturního domu
ve Vidči. Přišly se podívat i maminky s malými dětmi. Tentokrát
si pro děti připravil zábavnou malířskou show - Malujeme
Vánoce. Pak Adolf Dudek zaměstnal všechny děti sedící v sále
kulturního domu. Ty neměly šanci se bavit s kamarádem nebo
nudit se.
Děti pomáhaly malíři kreslit nebo dokreslovat zimní,
mikulášské, vánoční obrázky. Pan Dudek nechal děti
v představách zúčastnit se zimního zájezdu na horách. Děti
vyzkoušely běžky, sjezdovky i snowboard, prudké brzdění pana
řidiče autobusu. Kluci a holky malovali svůj vánoční dárek, který

by chtěli najít pod stromečkem.
Hodinový program uběhl jako voda. Pobavil nejen děti,
ale i dospělé. A potom přišel Mikuláš.
Děkujeme panu Dudkovi a děkujeme i mikulášské
výpravě. .Mikuláš, andělé a čerti rozdávali dětem čokoládové
adventní kalendáře. To proto, aby si děti ukrátily čekání na Štědrý
Večer, stromeček a dárečky od Ježíška.
Nejkrásnější svátek v roce se kvapem blíží. Nastala doba
těšení. Pro nás dospělé uspěchaná, ale i stresová příprava. A pak
přijdou Vánoce a než se řekne švec jsou pryč. Kulturní komise
Vám všem přeje pohodové Vánoční svátky prožité s těmi, které
máte rádi. Ať všichni máte dárečky, které se nedají koupit
v žádném obchodě - lásku, štěstí, zdraví, pohodu a stále dobrou
náladu. Veselé Vánoce a Štastný nový rok 2015.
Vám přeje za kulturní komisi Holišová Zdeňka

Milí čtenáři a příznivci knihovny
Je to již 5 měsíců, kdy jsem
onemocněla a nechodila do knihovny.
Lékaři mně dávali naději, že se všechno
spraví, ale bohužel se tak nestalo.
Od nového roku 2015 končí má práce
knihovnice, kterou jsem dělala 23 let. Bylo
to nejen zaměstanání, ale i můj koníček.
Zůstanou
mně
krásné
vzpomínky
na všechny akce, které v knihovně
proběhly a na spolupráci s Vámi čtenáři.
Z celého srdce děkuji všem, kteří
mně pomáhali, především OÚ za vstřícnost, podporu a pochopení.
Stejně tak jsem se mohla spolehnout na vedení základní školy
a učitelský sbor. Knihovně je nejblíže mateřská školka, takže naše
spolupráce byla nejčastější. Děkuji učitelkám MŠ a především
p. ředitelce H. Crhové. Ochotně a zodpovědně pomáhal
při provozu knihovny a opravách p. L. Fabián.

Na činnost naší knihovny dohlížela a pomáhala
Středisková knihovna Rožnov p. R. Především velmi obětavě
a s porozuměním p. Boženka Zajícová, která mě nyní nahradila
jako knihovnice. Po jejím odchodu na důchod z rožnovské
knihovny se této činnosti ujala Bc. Renata Vinklerová.
Ještě jednou vščem děkuji.
Nejvíce jsem se setkávala s dětmi, které navštěvovaly
knihovnu, aby si zahrály na počítači, chodily na besedy a hojně
navštěvovaly akce připravené jen pro ně. Prosím rodiče, aby svým
dětem vyřídili, že je zdravím, vzpomínám na ně a věřím, že budu
schopna pomáhat v Kulturní komisi RO, která je stále něčím
překvapuje a připravuje nové akce.
Už se nedivíte, že se mně tak těžko odchází z naší
knihovny?
Přeji všem spoluobčanům krásné Vánoce a v novém
roce 2015 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
D. Karasová
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Sobotní odpoledne v knihovně
Každý z těch, kdo zavítal poslední listopadovou sobotu
do místní knihovny, mohl s námi společně oslavit Den
pro dětskou knihu. Přišli děti i dospělí, přijeli hosté z Rožnova
pod Radhoštěm, přišla také paní Dagmar Karasová. Na koho ale
nesmím hlavně zapomenout, kdo za námi přišel, no přece
na Birlibána, hrdinu knížky spisovatele Eduarda Petišky.
Loutkovou pohádku dětem zahrály mé bývalé kolegyně z Městské
knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, paní Ilona Kroupová
a Renata Vinklerová. Po pohádce pro děti začala malá výtvarná
dílna. Menší děti si mohli vyrobit kouzelného kapříka na okno
nebo malou lodičku, která jim s nákladem cukroví a bonbónů
mohla přiblížit Vánoce. Ty starší se podílely na výrobě skládané
knihy – leporela, kterou vyzdobily vánočními a zimními motivy.
Výsledek jejich snažení si můžete prohlédnout v knihovně. Každý
z účastníků měl i možnost jako první si prohlédnout a případně
i zakoupit některou z vyřazených knih pro děti i dospělé. A jak to

bývá zvykem na každé správné oslavě, nechybělo ani něco
dobrého na zub v podobě lineckého cukroví. Určitě všem
chutnalo, nezůstala ani jedna hvězdička. Děti i dospělí vytvořili
dokonalou převánoční atmosféru, za kterou jim moc děkuji a už se
těším na příští Den pro dětskou knihu v roce 2015.
To bylo malé ohlédnutí za listopadem a nyní ještě
několik informací o prosinci. V knihovně bude i nadále
pokračovat Burza vyřazených knih (od 1,- do 5,- Kč). Všem
zájemcům o služby knihovny oznamuji, že v době vánočních
a novoročních svátků bude knihovna uzavřena. Na vaši
návštěvu se budu opět těšit od středy 7. ledna 2015.
Na závěr přijměte ode mne a všech ostatních příznivců
knihovny přání prožití pěkných a pohodových Vánoc, vyplněných
spoustou nezapomenutelných zážitků a splnění všech tajných
přání v novém roce 2015.
Knihovnice Božena Zajícová

Hledáme cvičitelku pro oddíl
cvičení rodičů s dětmi!!!
Rekreační sport pro všechny při TJ Vidče
hledá cvičitelku pro cvičení rodičů s dětmi.
Od ledna 2015 z pracovních důvodů končí
svou činnost paní Macečková
a zatím nemáme náhradu.
Ozve se někdo a bude s dětmi pokračovat?
V případě zájmu volejte na telefon:
Macečková Jitka 737 667 199
Machulová Lenka 725 640 707

PF 2015
Pálenice Vaněk Střítež n.B.
přeje všem zákazníkům a občanům
příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a v novém roce bohatou úrodu ovoce.
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Fotbal muži Vidče podzim 2014
Již svou devatenáctou po sobě jdoucí sezónu působení v 1. A třídě krajských soutěží načali v srpnu fotbalisté TJ Vidče.
Před jejím startem došlo k výrazným změnám nejen v pravidlech samotné soutěže, ale i v realizačním a hráčském kádru
našeho oddílu. Nově se zavedlo pravidlo, že žádné utkání neskončí remízou. V případě nerozhodného výsledku se
provede rozstřel ze značky pokutového kopu podle pravidel fotbalu a jeho vítězi budou přiděleny 2 body, poraženému
zůstává 1 bod. Dále se zrušila možnost hrát mistrovská utkání krajských soutěží na škvárovém povrchu, hracím povrchem
je nyní pouze přírodní tráva nebo hřiště s umělým povrchem.
Z našeho týmu odešli před začátkem nebo v průběhu podzimní části soutěže na hostování do okolních oddílů Lukáš Fuksa
do Rožnova, Vladimír Urban do Zašové, Daniel Martinát a Michal Cáb do Stříteže. Naopak k nám výměnou přišli Jakub Maceček
z Rožnova, Petr Šichtář ze Zašové a Jakub Telecký ze Stříteže. Realizační tým opustil jeden z trenérů Richard Maléř a tak hlavní
zodpovědnost za přípravu a výsledky mužstva zůstala na bedrech Petra Urbana, jenž také zhodnotil první polovinu soutěžního ročníku:
Naši muži skončili po podzimní části na 11. místě, zbývá ještě dohrát zápas s Podkopnou Lhotou na podzim odložený. Co se týká celkového
hodnocení po podzimní části, tak určitě nemůžeme být s postavením v tabulce spokojeni. Musíme si však přiznat, že v mužstvu došlo k řadě
změn. Ta nejcitelnější byla „přerušení hráčské činnosti“ historicky nejlepšího střelce videčského fotbalu a zároveň jednoho z nejlepších
střelců celé zlínské 1. A třídy M. Kramoliše. Jeho výrazná osobnost ve hře směrem dopředu a jeho branky mužstvu citelně chybí. Na druhou
stranu bych chtěl vyzdvihnout řadu starších zkušených hráčů, kteří nám vyšli vstříc, když jsem je požádal o pomoc v době, kdy se nám
výsledkově a herně nedařilo. Věřím, že v zimě pořádně potrénujeme a v jarní části se umístíme co nejvýše v konečném pořadí. Chtěl bych
zároveň poděkovat všem fanouškům, kteří nás v podzimní části povzbuzovali, a věřím, že tak bude i nadále. Všem bych chtěl popřát
příjemné a klidné prožití vánočních svátků.

Výsledky podzim 2014
Podkopná Lhota - Vidče
Vidče - Štítná n.Vl.
Val.Meziříčí "B" - Vidče
Vidče - Brumov "B"
Slušovice - Vidče
Vidče - Val.Klobouky
Zubří - Vidče
Nedašov - Vidče
Vidče - Juřinka
Val.Příkazy - Vidče
Vlachovice - Vidče
Vidče - Podlesí
Vidče - Hrachovec

4:1 ( 1:0 ) Branky: P. Drda
2:1 ( 1:1 ) Branky: P. Drda, L. Vala
3:0 ( 3:0 )
1:2 p ( 0:1 ) 2:3pk
Branky: R. Mičkal
2:1 p ( 1:0 ) 3:2pk
Branky: J. Marák
2:3 ( 1:1 ) Branky: L. Vala, M. Drda
4:1 ( 2:0 ) Branky: L. Vala
3:2 ( 2:1 ) Branky: P. Špůrek, P. Křenek
2:1 ( 2:1 ) Branky: P. Křenek, J. Maceček
4:0 ( 2:0 )
6:0 ( 5:0 )
0:1 p ( 0:0 ) 1:3pk
4:0 ( 3:0 ) Branky: J. Marák 2x, R. Mičkal,
L. Vala

Tabulka 1.A třídy skupiny „A“ podzim 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vlachovice
Slušovice
Štítná nVl
Brumov B
Podlesí
Val.Příkazy
Val.Klobouky
Podkop.Lhota
Val.Meziříčí B
Zubří
Vidče
Juřinka
Hrachovec
Nedašov

14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
14

9
8
7
7
5
7
6
6
6
5
3
4
4
3

1
2
2
2
5
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0 4
1 3
1 4
1 4
1 3
1 5
3 4
2 4
1 6
3 5
3 7
010
010
011

36: 17
31: 16
22: 14
31: 24
27: 25
31: 23
21: 25
25: 19
27: 25
25: 16
16: 31
15: 36
15: 39
18: 30

29
29
26
26
26
24
23
22
21
20
12
12
12
9

Střelci branek
4x
3x
2x
1x

Vala Lukáš
Marák Jaroslav
Drda Pavel, Křenek Petr, Mičkal Radek
Špůrek Petr, Maceček Jakub, Drda Milan

5x
4x
3x
2x
1x

Šichtář Petr
Drda Pavel, Nerád Dalibor
Marák Jaroslav
Špůrek Petr, Nerád Petr
Vala Lukáš, Křenek Petr, Mičkal Radek, Drda
Milan, Maceček Jakub, Kramoliš Michal

Žluté karty

Červené karty
1x Petružela Roman, Marák Jaroslav
Foto - Muži TJ Vidče podzim 2014 : zleva nahoře Michal Kramoliš, trenér Petr Urban, Jaroslav Marák, Roman Petružela, Milan Drda,
Pavel Drda, Petr Mičkal, Dalibor Nerád, Martin Dobeš, Adam Fryšara, Lukáš Vala a Petr Křenek. Dole zleva Petr Šichtář, Jakub
Maceček, Libor Jurča, Radek Mičkal, Petr Špůrek a Jiří Vaculín.

Hráči s počtem odehraných minut
Drda Pavel bez střídání 1170 minut
Mičkal Petr 1170 minut
Špůrek Petr 1065 minut
Nerád Dalibor 1005 minut
Vala Lukáš 987 minut
Marák Jaroslav 965 minut

Šichtář Petr 831 minut
Křenek Petr 798 minut
Petružela Roman 692 minut
Maceček Jakub 624 minut
Vala Marek 478 minut
Vaculín Jiří 467 minut

Drda Milan 450 minut
Telecký Jakub 408 minut
Mičkal Radek 373 minut
Nerád Petr 350 minut
Fryšara Adam 222 minut
Frňka Lukáš 185 minut

Dobeš Martin 180 minut
Kramoliš Michal 142 minut
Jurča Libor 127 minut
Kubját Jakub 41 minut
Urban Petr 22 minut
Martinát Daniel 18 minut

TJ Vidče přeje všem příznivcům a přátel videčského fotbalu spokojené prožití vánočních svátků,
a do nového roku 2015 pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Vladislav Basel
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany 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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