Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončily nám Vánoce a s nimi ruku v ruce
i oslavy Nového roku. Doufám, že jste si tyto dny
užili plnými doušky a načerpali tak síly do právě
započatého kalendářního roku.
V úvodu tohoto čísla zpravodaje bych Vás
rád seznámil se zamýšlenými projekty a plány obce
na letošní rok. Finančně nejnákladnější akcí tohoto
roku by se mělo stát zamýšlené zateplení tělocvičny.
Kromě výměny oken a zateplení obvodových stěn by
měla tělocvična dostat i nový architektonický ráz.
Momentálně finišujeme s přípravou projektové
dokumentace, která se stane součástí žádosti
o poskytnutí dotace. V případě přidělení dotace bychom chtěli akci realizovat v průběhu měsíce srpna či září tak, abychom narušili
pokud možno co nejméně výuku tělesné výchovy v místní ZŠ. Vedle tělocvičny bychom se v centru obce mohli dočkat výsadby nové
a úpravy stávající zeleně. Tento projekt se týká zejména prostranství mezi budovou tělocvičny a budovou pošty, prostranství
před školou a prostranství před OÚ. Drobných úprav by se dočkalo i dětské hřiště u hasičské zbrojnice, a také hřbitov. Tento projekt
bychom chtěli realizovat s pomocí Operačního programu Životní prostředí „2014 – 2020“. Nyní nám zbývá čekat, zda budeme
zařazeni mezi podpořené projekty. Rovněž bychom chtěli z rozpočtu obce vybudovat nové parkoviště před budovou školky
a pokračovat v opravách místních komunikací. V neposlední řadě bude potřeba zabezpečit sesuv půdy u domu č.p. 13. Toto opatření
bude finančně náročné a dle zatím dostupných informací na projekty tohoto typu nebude vypsán v letošním roce žádný dotační titul,
tudíž celá akce bude realizována z rozpočtu obce pro rok 2016. Změnu svého vzhledu by se měla v průběhu roku dočkat i obřadní síň
v budově OÚ. Nezapomínáme ani na roky 2017, případně i na roky následující. Proto máme v plánu v průběhu roku 2016 zpracovat
projektovou dokumentaci na vybudování soc. bytů v budově pošty a výletiště ve sportovním areálu Na Sahaře. Úkolem s vysokou
prioritou pro tento rok bude zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu vybudování chodníků. Zamýšlená první etapa
vybudování chodníků by měla propojit úsek od ulice U Valacha až k obchodu Mája nad zastávkou U Křižana. Zda se nám podaří
zpracovat projektovou dokumentaci, na základě které bychom mohli stavbu chodníků realizovat, bude velmi záležet na ochotě
a vstřícnosti majitelů pozemků, kterých by se případná výstavba dotkla, a které budeme v průběhu několika měsíců kontaktovat.
Jak vidíte, práce nás v tomto roce čeká víc než dost a já pevně věřím, že velká většina našich plánů pro tento rok dospěje
k zdárnému cíli a budou ku prospěchu naší obce.
Milí Vidčané, závěrem bych Vám chtěl popřát úspěšný start nového roku a v jeho průběhu ať Vás provází zejména zdraví
a mnoho příjemných a úspěšných chvil.
Za Zastupitelstvo obce Vidče Mgr. Pavel Drda, starosta

Informace obecního úřadu
Odpady – sběrný dvůr
Vážení občané,
dle usnesení rady obce č. 15/2015 ze dne 18. 11. 2015 vypověděla obec Smlouvu o dílo s Ing. Janem Pancem na služby
v odpadovém hospodářství. Od 1. 1. 2016 si bude každý občan, který poveze odpad do sběrného dvora v Rožnově pod Radhoštěm,
hradit poplatek sám. Obec zajišťuje pro své občany 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu a v úřední hodiny se může vozit odpad
(kromě stavební suti a velkoobjemového odpadu) do kontejnerů u obecního úřadu.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2016 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. 12 skupin koledníků
vybralo celkem 76 448 Kč, což je o 6 000 Kč více než v roce minulém.
Všem dárcům, koledníkům a jejich doprovodu děkujeme.

Zákaz podomního prodeje zboží a služeb
Připomínáme občanům, že Rada obce Vidče na své schůzi dne 19. října 2015 rozhodla vydat
Nařízení č. 1/2015, kterým stanovuje zákaz podomního prodeje na celém území obce Vidče.
Obec přistoupila k zákazu podomního prodeje z důvodu ochrany občanů obce před nekalými
praktikami prodejců a z důvodu prevence kriminální
činnosti na území obce z důvodu častých stížností
a podnětů z řad občanů. Tímto nařízením se snažíme
eliminovat dost často nejen v médiích zmiňovanou
trestní činnost páchanou na seniorech. Vše
v souvislosti s podomním a pochůzkovým prodejem
tzv. „šmejdů“, schovávajících se za obchodní
reprezentanty různých firem nabízejících levný plyn,
elektřinu, hrnce a jiné. Bude-li zjištěno porušení
tohoto nařízení, může být uložena pokuta fyzickým
osobám až do výše 30.000,-Kč, právnickým osobám
pak až do výše 200.000,- Kč. Bližší informace k tomuto nařízení naleznete na stránkách
www.vidce.cz nebo na obecním úřadě.

Nejčastější mýty o třídění odpadů
Před vhozením do pytle na tříděný odpad je třeba odstranit z PET
lahve víčko a etiketu. ŠPATNĚ
PET láhve můžete do pytle na tříděný odpad vhazovat s etiketou
i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve
sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují
přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.
Před vhozením do pytle na tříděný odpad musím kelímky
od jogurtů, másla a jiných potravin důkladně vymýt. ŠPATNĚ
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte
nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn
při dalším zpracování.
Před vhozením do pytle na tříděný odpad musím z časopisů
a dokumentů odstranit kancelářské svorky. ŠPATNĚ
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným
rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše
a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou
vybírány magnetickou separací.
PVC je také plast a tak patří do pytle na tříděný odpad. ŠPATNĚ
PVC do pytle na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné
zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje
chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento
druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například
o novodurové trubky či linoleum.
Před vhozením do pytle na tříděný odpad musím plastové obaly

od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie. ŠPATNĚ
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla,
šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.

Před vhozením do pytle na tříděný odpad musím z dopisních
obálek vytrhnout fóliové okénko. ŠPATNĚ
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé.
Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí
za vás.
Do pytle na tříděný odpad nesmím vhazovat skartovaný
papír. ŠPATNĚ
Do pytle na tříděný odpad vhazujte skartovaný papír stejně jako
každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný.
Tím se myslí i biologické nečistoty.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Usnesení č. 16 / 2015 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16. 12. 2015
132/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
133/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 15 ze schůze rady obce Vidče ze dne 18. 11. 2015.
Všechny úkoly byly splněny.
134/2015 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu IP-12-8017991, Vidče
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
135/2015 Rada obce Vidče vybrala a schvaluje zhotovitele
firmu KÁMENBAU s.r.o. na dílo „Oprava komunikací v obci
Vidče 2015 – MK u Petružely – odvodňovací příkop“. Rada obce
Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo č. 2015/017/D
o dodávce stavebních prací a pověřuje starostu obce smlouvu
o dílo podepsat.
136/2015 Rada obce Vidče schvaluje zhotovitele firmu Cobbler
s.r.o. na dílo „Vyčištění strouhy pod farmou ve Vidči“ Zároveň
schvaluje Smlouvu o dílo č. 2158 a pověřuje starostu obce
Smlouvu o dílo podepsat.
137/2015 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o nájmu
nemovitosti na pronájem nemovitosti p.č. 873 v k.ú. Vidče

a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
138/2015 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy Trasco spol.
s r.o. se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
na výměnu řídící jednotky a prostorových termostatů v základní
škole ve Vidči a pověřuje starostu obce podepsat s touto firmou
Smlouvu o dílo.
139/2015 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvu mezi
KÁMENCZ Jaroslavem Mandulou a Mateřskou školou ve Vidči.
140/2015 Rada obce Vidče zamítá nabídku Rožnovské mediální
s.r.o. na odebírání měsíčníku Spektrum Rožnovska.
141/2015 Rada obce Vidče odsouhlasila nabídku firmy Jiří
Fabián a synové spol. s r.o. na výměnu plynového boileru
v budově Sahara.
142/2015 Rada obce Vidče schvaluje plán zimní údržby obce
Vidče 2015-2016.
143/2015 Rada obce Vidče schvaluje zakoupení party stanu
6x12m – 72m2 .
144/2015 Rada obce Vidče schválila prioritní projekty na rok
2016 dle Programu rozvoje obce Vidče na roky 2015/2020.
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Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 8 / 2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 12. 2015
102/2015 ZO Vidče schválilo program 8. řádného zasedání
a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Lumír Ondřej
a Mgr. Roman Petružela a ověřovatelé zápisu pana Petra Jurču
a pana Václava Vičana, zapisovatelkou byla určena paní Eva
Kramolišová.
103/2015 ZO Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 7/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 10. 2015.
104/2015 ZO Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady
obce mezi 7.–8. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně
členy rady obce.
105/2015 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedy
kontrolního a finančního výboru o činnosti výborů mezi
7. – 8. zasedáním ZO.
106/2015 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1.-11. měsíc roku 2015 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 30. 11. 2015.
107/2015 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. 6 rozpočtu obce za rok 2015 dle přílohy
číslo 1.
108/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočet obce na rok 2016 a rozpočet sociálního fondu dle přílohy
číslo 2.
109/2015 ZO Vidče schvaluje předložený plán inventur roku
2015 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 2015. Podklady připraví účetní obce
Ing. Veronika Gerlová.
110/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 2/2015, „O místním
poplatku ze vstupného“, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 1/2012 „O místních poplatcích“ ze dne 13. 12. 2012 dle přílohy
č.3.
111/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 3/2015, „O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ dle
přílohy č.4.
112/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 4/2015, „O místním
poplatku ze psů“ dle přílohy č.5.
113/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst.2 písm.h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 5/2015, „O místním
poplatku za užívání veřejného prostranství“ dle přílohy č.6.
114/2015 ZO Vidče neschvaluje žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 2823/1 (ost. plocha, ost. komunikace).
115/2015 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2

písm. e) a f) a § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů:
1. Rozhodlo o založení společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o.
Podíl obce Vidče ve společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o. je
44/671 (čtyřicet čtyři lomeno šest set sedmdesát jedna).
2. Schvaluje společenskou smlouvu společnosti Psí útulek
Rožnovsko s.r.o. v předloženém znění, včetně jednatele
společnosti a členů dozorčí rady společnosti uvedených
ve společenské smlouvě. Schválená společenská smlouva je
přílohou č.7 tohoto usnesení.
3. Souhlasí s vložením peněžitého vkladu do základního kapitálu
společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o. ve výši 44 000 Kč.
4. Pověřuje starostu obce Mgr. Pavla Drdu, aby za obec Vidče
vykonal veškerá právní jednání související se založením
společnosti, zejména jej pověřuje podpisem příslušných
notářských zápisů a souvisejících listin a právním jednáním
souvisejícím se splněním vkladové povinnosti. V případě, že
starosta obce nebude moci tato právní jednání vykonat,
pověřuje ve stejném rozsahu k uvedeným právním jednáním
místostarostku obce Milenu Dudovou.
5. Deleguje na všechny valné hromady společnosti Psí útulek
Rožnovsko s.r.o. konané od vzniku společnosti do listopadu
2018 jako zástupce obceVidče starostu obce Mgr. Pavla Drdu.
V případě, že se pan Mgr. Pavel Drda nebude moci některé
z valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje jako
náhradníka
místostarostku
obce
Milenu
Dudovou.
Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje delegovanou osobu
hlasováním a výkonem práv obce Vidče jako společníka,
přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude
na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení
postavení obce Vidče jako společníka a hospodárné fungování
společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Vidče po konání
valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou
hromadou.
116/2015 ZO Vidče schvaluje realizaci projektu „Revitalizace
zeleně v centru obce Vidče“. Zastupitelstvo obce souhlasí
s podáním žádost o dotaci na tento projekt v rámci vyhlášeného
Operačního programu Životní prostředí „2014 – 2020“
vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí. Vlastní prostředky
ve výši 40 % celkových uznatelných nákladů budou hrazeny
z rozpočtu obce pro rok 2016.
117/2013 ZO Vidče schvaluje věcný dar v podobě 10 m3 dřevní
hmoty Matici Radhošťské se sídlem Trojanovice 210, 744 01
Trojanovice. A pověřuje starostu obce připravit darovací
smlouvu.
118/2015 ZO Vidče neschvaluje žádost města Valašského
Meziříčí o poskytnutí finančního daru na akci „Nemocnice
Valašské Meziříčí – rekonstrukce stravovacího provozu“.
119/2014 ZO Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce
na rok 2015.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Kotlíkové dotace
Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu
životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až
127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo
ve vaší domácnosti.
Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Můžete ji využít
jak na nový zdroj vytápění a jeho instalaci, tak i na novou nebo
zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravu komína, služby
energetického specialisty i případné zpracování projektové
dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření
ke snížení energetické náročnosti budovy.
Dne 26. 1. v 17:30 proběhne ve vestibulu kulturního

domu setkání se zástupcem společnosti Wüstenrot, stavební
spořitelna, a.s. Markem Jaklem, který nám představí možnosti
které se nám skýtají ohledně Kotlíkových dotací. Vysvětlí nám, co
to vlastně Kotlíkové dotace jsou, k čemu je lze použit a také nám
ukáže možnost jak výměnu kotle financovat.
Marek Jakl
Oblastní manažer
Regionalleiter
wüstenrot, oblastní centrum
Nám. Míru 1005, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Mobil: (+420) 775 651 277
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100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (10) – Vnitřní vybavení
Nejen vlastní stavba, ale i vnitřní vybavení kostela patří
k nejkrásnějším v okolí. Začněme tím nejdůležitějším. Hlavní oltář
Cyrila a Metoděje je dílem uměleckého řezbáře a sochaře
Františka Cellera z Olomouce. Pracoval na něm v letech 19121913. Cena byla 8000 K a daroval jej kostelu pan kardinál Bauer.
Pan kardinál byl původně pro oltář jednodušší v ceně asi
5000 K, a tak jej i řezbáři Cellerovi, kterého osobně znal, zadal.
Nakonec po zhlédnutí oltáře souhlasil i s cenou vyšší..

Pohled na hlavní oltář a postranní oltář
Podobně jako kostel i oltář je v novogotickém stylu. Je
postaven na zděné podezdívce s mramorovou deskou. Svatostánek
se sochami Nejsvětějšího srdce Páně a sv. Cyrila a Metoděje,
andělé s plastikami, narození a zmrtvýchvstání Páně je dřevěný.
Postranní oltář pochází od sochaře a řezbáře Mořice Studeníka
z Krásna u Valašského Meziříčí. Byl dokončen v roce 1919 a byl
pořízen za 4600 K. Jsou na něm sochy Panny Marie, sv. Alfonse
Marie z Liguori, sv. Josefa, sv. Juda Tadeáše, sv. Antonína
Paduánského, sv. Dominika a sv. Františka z Assisi. Dále pak
plastika ptáka pelikána.
Podle „Listů z pod Radhoště“ ze dne ze dne 23.února
1918 cituji uveřejněnou prosbu:
„ Z Vidče. Prosba. Rádi bychom se dočkali k letošní májové
pobožnosti Mariánského oltáře v nové svatyni CyrilloMethodějské. – Základ nám položila paní Božena Krieblová
z Prahy darem štědrým 700 korun. Máme již krásný plán oltáře
jenž kromě sochy P. Marie Růžencové ozdoben bude sochami
nejsvětějších svatých ctitelů mariánských. – Také práce již zadaná

a rozpočet učiněn na ½ a 3 tisíce –
jen peněz s nedostává. – Hledáme
upřímné dobrodince…….
Křtitelnici ve stejném stylu
zhotovil rovněž Mořic Studeník, ale
později, až v roce 1921. Je na ní
obraz křtu Páně v řece Jordán. Autor
tohoto obrazu není znám. Mřížku
pod vítězným obloukem opět
zhotovil a dodal pan Studeník.
Stála 3000 K.
Kazatelnu daroval P. Alois
Pozbyl. Je z doby okolo roku
1918. Jejím autorem je opět
Mořic Studeník. Je na ní socha
Dobrého pastýře
a plastika
Kazatelnice
čtyř evangelistů s deskami desatera. Stála 3000 K.
Před lety se ke mně doneslo, že byl dokonce i záměr
kazatelnu z kostela odstranit, tak jak se stalo v jiných
kostelích (například Dolní Bečva). Naštěstí se tak nestalo.
Byla by to velká škoda. Osobně si myslím, že kazatelna
do kostela patří a je jen velká škoda, že jako nádherné
podium není dnes již používána.
Křížová cesta je pěkný tisk na plátně, který byl pořízen
za 1400 K. Zpovědnice jsou modřínové a byly pořízeny
za 1000 K. Obrazy v kněžišti jsou olejomalby na plátně
a byly zakoupeny v letech 1915 – 1918. Autorem je mistr
Karel Dohnal. Všechny čtyři stály 800 K. Obrazy u vchodu,
sv. Ludmila jde vstříc sv. Metoději a Bořivoj vítá sv. Metoděje,
pocházejí také z let 1915 – 1918. Jejich cena byla 400K.
Poznámka: Je zajímavé, že dary pro nový kostel
přicházely ještě před jeho dokončením.
Noviny „Listy z pod Radhoště“ ze dne 7.června 1913 –
č.23: „Novému kostelu ve Vidči daroval dp. P. Eman Kovář
z Hustopeč vzácný kalich. Pán Bůh zaplať!“
Noviny „Listy z pod Radhoště“ ze dne 14.června 1913 –
č.24: „Dary. Pro nově postavený kostel sv. Cyrilla a Methoděje
ve Vidči u Rožnova daroval nejmenovaný dobrodinec z Příbora
krásný kalich a velmi cenné ciborium (Kalich s víkem a často
i se závojem. Vyjímá se ze svatostánku při přijímání.) A laternu
k zaopatřování nemocných. Vdp. Prof Al. Sládeček z Valašského
Meziříčí pro tentýž kostel věnoval též vzácný kalich a štolu (laicky
pás látky, který má kněz přehozen přes ramena) a dp. Farář
z Hustopeč stříbrnou lampu pro věčné světlo. Všem šlechetným
dobrodincům srdečně: Zaplať Bůh!“
Ing. Lubomír Drda

Plány farnosti a poděkování
První měsíc roku 2016 je pomalu
za námi a už se také pomalu realizují další plány.
V prvé řadě však chci ještě jednou poděkovat
všem dárcům, kteří podpořili restaurování vitráží
v kostele. Proinvestovaná částka 1,271.000,- Kč
výrazně posunula opravy kupředu. Když jsem začínal
o restaurování v roce 2011 jednat, měl jsem obavu, že se může
protahovat na dvanáct let i více. Netušil jsem tehdy, že se díky
štědrosti budu moci těšit na duben 2016, kdy bychom mohli práce
dokončit. Na závěrečnou etapu budeme potřebovat už „jen“
250.000,- Kč. Ovšem i po dokončení této opravy bude dále co
dělat. Další části kostela už se o pozornost hlásí.
Také děkuji představeným obce, kteří pravidelně
podporují opravy finančním příspěvkem a také zapůjčili v letním
období sál kulturního domu na bohoslužby, aby opravy mohly
probíhat intenzivněji bez přerušování. Během prací bylo někdy
potřeba doplnit operativně lešení. Část byla zapůjčena od firmy
Jiří Fabián a synové a část ze školy s pomocí pana školníka.
Při stavbě a demontáži lešení a při úklidu kostela pomohli
dobrovolníci z farnosti. Všem jmenovaným patří velký dík.

Oslavy tak mohly proběhnout už v čistém kostele. Venkovní
lešení patřilo firmě RADEKOV, která dokončila zednické
a zámečnické práce na zpevnění ostění.
Nyní se můžeme více zaměřit také na údržbu našich
duší. Zvláště v tomto Roce milosrdenství, kdy si můžeme více
uvědomit Boží lásku k nám a stálou ochotu a touhu nám
odpouštět. Zvláště bych rád posloužil nemocným, kteří už
do kostela nemohou přicházet. I když mohou mít různé obavy,
přece bych byl rád, kdybych je mohl navštívit. Protože o všech
nevím, budu rád, když mi dají o sobě přes někoho vědět. Mohu
přijít na návštěvu a domluvit se případně i na přinesení svatého
přijímání, aby je Ježíš v eucharistii mohl posílit a připravit
na setkání s ním, až přijde čas.
Vrcholem naší radosti může být oslava Velikonoc, kdy
Bůh dokazuje, jak mu na člověku záleží. Neváhá vydat sám sebe
za nás, abychom se mohli vrátit k němu. Vždyť nás stvořil proto,
abychom s ním mohli žít v trvalé lásce a radosti. Proto sám
napravuje, co jsme my lidé pokazili. A neustále nám zdarma
nabízí své dary i sám sebe.
P. Karel Janečka
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AGAPE
Milí farníci, srdečně Vás zveme na posezení v Kulturním domě ve Vidči,
které bude probíhat čtvrtou neděli v měsíci po mši svaté v 10.30h.
Můžeme společně posedět, popovídat – setkat se.
V KD bude připraveno občerstvení – káva, čaj, buchty, pro děti bonbonky.
Další plánované termíny společného Agapé:
24. leden ; 28. únor ; 3. duben ; 24. duben ; 22. květen ; 26. červen
Kulturní komise Rady obce Vidče Vás zve na

Sbor dobrovolných hasičů Vidče
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL,
který se koná v sobotu 13. února 2016
ve 14.00 hod. v sále Kulturního domu ve Vidči.

Hasičský ples

Čeká Vás zábavné odpoledne v maskách pro děti i dospělé,
plné hudby, tance, soutěží a her.
Chybět nebude bohatá tombola a občerstvení.

pořádaný v sobotu 23. ledna 2016
od 19,30 v Kulturním domě ve Vidči

K tanci a poslechu hraje Duo Express
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola

Těšíme se na Vaši účast.
Zároveň se obracíme s prosbou na všechny firmy i jednotlivce,
kteří by byli ochotni přispět jakoukoliv cenou do tomboly
pro malé účastníky karnevalu. Ceny do tomboly je možné donést
do ZŠ paní Blance Drdové nebo paní Zdence Holišové.
Za Vaši pomoc děkují pořadatelé.

vstupné 50 Kč
Rezervace vstupenek s místenkou
na 605 082 706
po 17 hod., cena místenky 20Kč

Prosinec v základní škole
V prosinci se ve škole objevila předvánoční výzdoba
a zintenzivnila příprava na školní akademii. Proběhla však řada
dalších akcí.
1. prosince se třeťáci se čtvrťáky zúčastnili sportovního
zápolení – Mikulášské laťky. Velmi úspěšné byly žákyně 6. a 7.
třídy, účastnice okresního finále ve vybíjené, v němž 8. prosince
v Rožnově zvítězily.
Druháci a šesťáci už podruhé besedovali s hasiči v rámci
projektu Hasík. Žáci 2. třídy také pokračovali v projektu
aranžování ročních období do sklenic, tentokráte předvádějí zimu.
V prosinci bylo dokončeno školní kolo Olympiády
z anglického jazyka. V kategorii 6. a 7. tříd byla nejlepší Katka
Fryšarová a v kategorii 8. a 9. tříd Radka Jaskulová. Radka také
vyhrála školní kolo Olympiády z českého jazyka.
Na besedu o pohádkách si 14. prosince zašli
do knihovny prvňáčci.

8. prosince prodávali dobroty na Vánočním jarmarku
čtvrťáci. Z výtěžku jarmarku zástupci třídy s paní učitelkou
Hladkou odvezli dar 3 000 Kč do Kojeneckého ústavu
ve Valašském Meziříčí.
Vánoce připomněla 2. prosince šesťákům a sedmákům
návštěva výrobny baněk v Irise Vsetín i vánočně vyzdobený
zámek v Lešné. Do Irisy zavítali 11. 12. také třeťáci a čtvrťáci.
Některé akce už tradičně náleží deváťákům, ať už to
byla na začátku měsíce mikulášská obchůzka nebo moderování
Vánoční akademie. Ta se uskutečnila17. prosince a předvedli se
při ní na jevišti kulturního domu téměř všichni žáci školy. Svými
vystoupeními přenesli vánoční atmosféru i na diváky.
V pátek 18. prosince si před odchodem na zimní
prázdniny udělali vánoční besídky žáci jednotlivých tříd. Rozdali
si dárky, popřáli krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2016.
J. Pečalková

Malé předvánoční zastavení na naší škole
Ve čtvrtek 17. prosince 2015 překvapili žáci naší školy
velmi milým předvánočním zastavením, které se konalo
v Kulturním domě ve Vidči. Z původně zamýšleného „malého“
zastavení vznikl téměř dvouhodinový program, na kterém se
podíleli skoro všichni žáci naší školy. Chtěli navodit vánoční
atmosféru, a tak si pro všechny hosty připravili program plný
říkanek, básniček, písniček, koled, scének i tanečních vystoupení.
Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se na přípravě celého
odpoledne podíleli, za jejich snahu a nasazení. Dále chci
poděkovat třídním učitelkám (Dagmar Plesníkové, Vladislavě
Slámové, Pavle Smílkové, Dagmar Hladké, Šárce Pavlíčkové,
Vladimíře Mertové, Dagmar Kovářové a Jaromíře Pečalkové)
za trpělivost a čas, který věnovaly nácviku s dětmi; netřídním

učitelům (Martinu Baslovi a Ladislavu Ludvighovi) za pomoc
při realizaci a zdokumentování celého odpoledne, Lukáši Švajdovi
za hudební doprovod, Adéle Švajdové, Vladimíru Fabiánovi
a Blance Drdové za vše, co se týkalo technické organizace akce.
Rovněž děkuji panu starostovi Mgr. Pavlu Drdovi za vstřícnost –
sál Kulturního domu ve Vidči nám byl poskytnut bez nároku
na finanční poplatek.
Speciálně bych chtěla pochválit deváťáky – jednotlivá
vystoupení dali krásně dohromady, napsali scénář a svým zpěvem
a taky tancem všechny velmi mile překvapili. Přeji všem, aby se
pohodová nálada ze čtvrtečního odpoledne přenesla do celého
roku 2016.
Eva Mandulová

Pozvánka do knihovny
Jako dárek do nového roku 2016 připravila místní
knihovna pro své čtenáře rozšíření otevírací doby pro veřejnost.
A tak zájemci mohou využívat služeb knihovny každou středu už
od 10:00 hodin dopoledne do 17:00 hodin odpoledne (páteční
otevírací doba zůstává stejná jako v loňském roce). Čtenáři si
budou moci vybírat nejen z novinek, které knihovnu obohatily
ještě v prosinci loňského roku, ale i z nového cirkulačního
souboru. Ten připutuje do knihovny koncem měsíce ledna. Další
novinkou letošní roku bude i nový časopis, který bude knihovna
od ledna odebírat. Do našeho fondu přibude časopis Rozmarýna,
který tak s novým Bydlením a Naší krásnou zahradou určitě

čtenářky a čtenáře potěší. Na dětské čtenáře, kterým se stýská
po soutěžení (literární soutěž v lovení knižních perel se rozběhne
zase až v březnu), máme připravené „ Zimní hádání a malování“
– vědomostní soutěže pro větší i menší děti. Zima se stala
i tématem nové výstavy v prostorách knihovny. Do „Zimního
království“ vás pozvou obrázky se zimní tematikou, které
nakreslily děti z mateřské školy. Navštivte nás a uvidíte, jak se jim
to podařilo.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem za sebe
i za místní knihovnu šťastný a úspěšný nový rok 2016.
Božena Zajícová
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Mikuláš navštívil děti z mateřské školky
Mikulášské nadělování je jednou z nejrozšířenějších
tradic u nás. Smysl těchto obchůzek je stejný jak za starých časů:
obdarovávat a udělat radost hlavně dětem.
,,Přiblížil se zimní čas, Mikuláše bude zas, stejně letos
jako v loni, příjde mezi nás.“ To jsou slova oblíbené písničky,
která se notuje v naší školce koncem listopadu. Začínají horlivé
přípravy na besídku, o kterou je mezi rodiči velký zájem. Právě
proto jsme letos vybrali pro její uskutečnění větší prostor, a to
kulturní dům.
Do výzdoby sálu se zapojily také děti. Malovaly čertíky,
kreslily, stříhaly a lepily andílky. Jejich fantazii a tvořivost
rozvíjely paní učitelky prostřednictvím pohádek a příběhů. Obě
třídy si připravily krátké vystoupení. 2 prosince v odpoledních
hodinách mohla Mikulášská besídka začít. Trošku jsme se obávali,
aby naši nejmenší nepodlehli strachu z nového prostředí, ale
obavy byly zbytečné.
Děti v kostýmech sněhových vloček přivítaly tancem
a písničkami paní Zimu a přítomné publikum jim jak se patří
zatleskalo. Staršáci se v pásmu ,,Peklo, peklíčko“ představili jako
spořádaní a pracovití čerti a čertice. O další zábavu se postaral

,,Pepíno prcek“, který děti zapojoval do různých soutěží.

Zavládla veselá atmosféra, při které se nikdo ani
na chvíli nenudil. Čas utíkal jak voda a najednou tu byl tolik
toužebně očekávaný Mikuláš se sladkou nadílkou.
Děti odcházely unavené, ale spokojené. A to je pro nás,
všechny zaměstnance školičky, největší odměna.
Jana Martinková

My tři králové jdeme k Vám...
se 6. ledna rozléhalo po Vidči, kdy se malí koledníci
vydali ze školky, aby zakoledovali na Obecním úřadě
a na základní škole. Dětem se zpívání a koledování i navzdory
chladnému počasí náramně líbilo, a tak místo krátké koledy,

kterou jsme měli v plánu – byla koleda delší.
Děti si ráno zhotovily koruny s písmenky K, M, B –
rozdělily se do trojic a mohli jsme vyrazit. Jako první jsme
zazpívali našim nejmladším dětem, a potom následovala první
zastávka u Goláňú, u pana Dobeše. Zazpívali
pod okny pošty, v obchodě, u p. Vlasty, na
OÚ, na základní škole, p. kuchařkám ve školní
jídelně a dále všem lidem, které jsme po cestě
potkali.
Našim koledníkům ani nevadilo, že
jim občas vítr odfoukl korunu z hlavy. Byli
rádi, že mohli potěšit své známé!
Vydělané korunky byly uschovány
a dobrotky spravedlivě rozděleny.
Za MŠ zapsala Ivana Cabáková , Hana Crhová

Myslivecký leden
Především bych chtěl popřát všem spoluobčanům v roce
2016 zdraví, štěstí a splnění všech přání.
Pro nás myslivce není leden obdobím zimního spánku,
ale dobou intenzivního přikrmování, které probíhá již
od podzimních měsíců. Do krmelců pro srnčí zvěř doplňujeme
kvalitní seno, letninu, oves, popřípadě trochu řepy nebo jablek.
Pro vývoj a zdravotní stav zvěře je vhodné doplnit i žaludy,
bukvice nebo kaštany. Při každé návštěvě krmelců je potřeba
kontrolovat přítomnost soli. Zvěř ji odebírá sice v malém
množství, ale stává se často, že je odebrána najednou. To prozradí
stopy, které se zásadně liší od stop srnčích.
Stejně důležité jako dostatek krmiva je pro zvěř
v zimním období zachování klidu v honitbě. Často vyrušovaná
a štvaná zvěř ztrácí rychle zásoby energie, které jsou pro přežití
zimy rozhodující. Proto je snahou nejen
myslivců, ale i všech návštěvníků přírody,
chovat se ve volné krajině tiše a pohybovat se
pouze po vyznačených cestách.
Tak jako každé pravidlo má své
výjimky i zimní klid. V honitbě jej začnou
od poloviny ledna narušovat liščí námluvy
neboli kaňkování lišek. V té době lišky
ztrácejí svou ostražitost a můžeme je potkat
i za bílého dne. Za měsíčných nocí
na zasněžených pláních se pak ozývají zvuky,
které neznalému připomínají nářek trýzněného
tvora.
V prosinci jsme opět po delší době

zaznamenali v naší honitbě přítomnost černé zvěře. Na rozdíl
od jiných krajů naší republiky, se u nás vyskytují divočáci spíše
výjimečně. Vysoký stav této zvěře je problém téměř celé Evropy.
Příčin přemnožení je mnoho, účinný způsob korekce se zatím
hledá. Majitelům pozemků a pronajímateli honitby tak vznikají
většinou škody, které daleko převyšují zisk z ulovené zvěřiny.
Měsíc leden je rovněž obdobím, kdy pořádáme již
tradiční myslivecký ples. Letošní rok nebude výjimkou.
Tímto zvu všechny příznivce dobré zábavy, zvěřinových specialit
a tomboly, kterou mohou nabídnout pouze myslivci, na ples, který

se koná 30. ledna 2016 v sále OÚ Vidče od 19 hodin.
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Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče, jednatel

Foto od pana Bitaly ze společné vycházky 29. 12. 2015

Fotbal TJ Vidče podzim 2015 – 2. část
Mladší žáci
Dalším družstvem reprezentující naší obec
jsou mladší žáci. V této kategorii nastupují
už jen kluci ročník 2003 a výše, neboť obě
holky Vendula Škařupová a Michaela
Urbanová přestaly fotbal hrát. Ještě před
začátkem sezóny odešel na hostování
do Valašského Meziříčí jeden z klíčových hráčů Daniel
Němec, naopak k nám přišel z Valašské Bystřice Filip Svak.
Mladší žáci nastupují v počtu 7+1 a svá utkání hrají
2x30 minut na polovinu hřiště. U družstva dál působí
trenérská dvojice Vladimír Urban a Pavel Drda.
Tým povětšinu stavěl na souhře dvojice Alexandr
Urban - Jakub Němec a když byli tito borci na hřišti, utkání
často končila dvojciferným výsledkem. A to ještě prvních pět
zápasů chyběl další excelentní střelec Hynek Kraus. Navíc
když si od fotbalu dal pauzu Adam Vavruša a se zraněním
bojovali další Adamové Žitník a Machýček, byli trenéři nuceni
sáhnout pro doplnění mužstva o hráče starší přípravky. Ti je
svými výkony rozhodně nezklamali a dokázali se herně
vyrovnat svým zkušenějším a starším kolegům. Po podzimu
druhé místo a pouze jediná prohra je tak skvělý výsledek.

Okresní přebor mladších žáků skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dolní Bečva
Vidče
Valašské Meziříčí „U11“
Choryně
Poličná
Vigantice
Podlesí
Růžďka
Kelč

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
4
4
3
3
1
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
0

1
1
2
3
4
4
5
6
8

51:10
69:15
72:18
30:27
21:46
35:15
33:30
13:83
14:94

21
20
18
14
12
10
9
4
0

Družstvo mladších žáků říjen 2015 ve složení: horní řada zleva trenér Pavel Drda, Alexandr Urban, Filip Svak, Tomáš Knébl, Adam
Žitník, Adam Machýček, Šimon Urban, Jakub Němec a trenér
Vladimír Urban. Dole zleva - Tomáš Michálek, Lukáš Novák, Filip
Mičkal, brankář Ondřej Cáb, Hynek Kraus a Tobiáš Mroček.

Tabulka střelců
1.
2.
3.
4.-6.

Alexandr Urban 19 branek
Jakub Němec
17 branek
Tobiáš Mroček 11 branek
Filip Svak
4 branky
Hynek Kraus
4 branky
Šimon Urban
4 branky
7.-8. Jan Mičkal
2 branky
Filip Mičkal
2 branky

9.-13. Filip Dobeš
1 branka
Filip Maleňák 1 branka
Adam Machýček 1 branka
Adam Žitník
1 branka
Tomáš Michálek 1 branka

Výsledky podzim 2015
Vidče – Poličná
15 : 2 Branky: A. Urban 5x, J. Němec 4x, T. Michálek, T. Mroček, F. Maleňák, Š. Urban, F. Svak, vlastní
Choryně – Vidče
2 : 5 Branky: A. Urban, T. Mroček, F. Svak, F. Mičkal, Š. Urban
Vidče – Dolní Bečva
7 : 2 Branky: A. Urban 2x, J. Němec 2x, T. Mroček, F. Svak, F. Mičkal
Vigantice – Vidče
1 : 2 PK (pk. 1:3) Branky: Š. Urban
Kelč – Vidče
1 : 14 Branky: A. Urban 4x, J. Němec 4x, T. Mroček 4x, F. Dobeš, Š. Urban
Vidče - Růžďka
17 : 0 Branky: A. Urban 5x, J. Němec 4x, T. Mroček 3x, J. Mičkal 2x, H. Kraus 2x, F. Svak
Val. Meziříčí U11 – Vidče 6 : 2 Branky: T. Mroček, A. Urban
Vidče - Podlesí
8 : 1 Branky: J. Němec 3x, H. Kraus 2x, A. Urban, A. Machýček, A. Žitník

Starší přípravka
Třetím mládežnickým celkem v žákovských kategoriích
je starší přípravka. Tvoří ji kluci ročník narození 2005 a výše.
Ke Zdeňkovi Němcovi se nám před sezónou podařilo získat
z Valašské Bystřice druhého trenéra Miroslava Mročka, se
kterým přišlo na hostování i pět kluků – Filip Maleňák, Adrian
Machýček, Šimon Sewiola, Jan a Viktor Cábovi. Dále ještě přišel
Marek Urban ze Stříteže nad Bečvou a rozšířil tak celkový počet
hráčů na 14 kluků. Starší přípravka nastupuje k zápasům v počtu
5+1 s hrací dobou 2x25 minut na hřišti rozměrů 25x40 metrů.
Kvalitní soupeři na úvod sezóny, nesehranost a hledání
brankářské jedničky měly za následek horší vstup do soutěže.
Pak se kluci rozehráli a začali sbírat jedno vítězství za druhým
a dokázali si, že fotbal hrát umí. Umístění v horní polovině
tabulky tak odpovídá jeho kvalitám. Tým se mohl opřít o v bráně
velmi dobře chytajícího Adama Onderku a střelecky velmi
produktivního Filipa Maleňáka. Nicméně i ostatní kluci odehráli
na podzim dobré zápasy a svými výkony si řekli o nominaci
k zápasům ve vyšší kategorii mladších žáků.
Foto: Družstvo starší přípravky říjen 2015 ve složení – horní řada zleva trenér Miroslav Mroček, Lukáš Novák, Šimon Urban, Jan
Mičkal, Filip Maleňák, Filip Dobeš, Marek Urban a trenér Zdeněk Němec. Dole zleva Šimon Sewiola, Štěpán Vajter, Jan Cáb, Jonáš
Kapoun, Vojtěch Pavlíček a Viktor Cáb. Ležící brankář Adam Onderka.
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Výsledky podzim 2015
Vigantice – Vidče
Vidče – Zubří
Zašová – Vidče
Vidče – Dolní Bečva
Horní Bečva – Vidče

7:3
1:11
9:2
5:4
1:8

Branky: A. Onderka, F. Maleňák, Š. Urban
Branky: F. Maleňák
Branky: F. Maleňák, V. Pavlíček
Branky: F. Maleňák 2x, Š. Urban 2x, L. Novák
Branky: F. Maleňák 4x, L. Novák, F. Dobeš, Š. Urban,
vlastní
Vidče – Hrachovec
7:6 Branky: F.Maleňák 2x, Š.Urban 2x, J.Cáb 2x, Š.Sewiola
Val.Meziříčí U10 – Vidče 5:11 Branky: F. Maleňák 5x, J. Cáb 3x, J. Mičkal 2x, J. Kapoun
Vidče – Rožnov p.R.
6:16 Branky: J. Cáb 2x, Š. Urban 2x, F. Maleňák, J. Kapoun
Hutisko – Vidče
1:12 Branky: Š. Urban 4x, F. Maleňák 3x, J. Cáb 2x, J. Mičkal,
J. Kapoun, L. Novák

Okresní přebor starší přípravka skupina C
1.
2.
3.
4.
5.

Rožnov pod Radhoštěm
Zašová
Zubří
Vigantice
Vidče

9
9
9
8
9

8
8
7
5
5

0
0
0
1
0

1
1
2
2
4

115:37
104:30
131:40
57:50
55:60

24
24
21
16
15

6.
7.
8.
9.
10.

Tabulka střelců
Filip Maleňák
Šimon Urban
Jan Cáb
Jonáš Kapoun
Jan Mičkal
Lukáš Novák
7.-10. Adam Onderka
Vojtěch Pavlíček
Filip Dobeš
Šimon Sewiola

Hrachovec
Horní Bečva
Dolní Bečva
Hutisko-Solanec
Valašské Meziříčí U10

1.
2.
3.
4.-6.

9
9
8
9
9

2
2
2
2
0

2
1
1
0
1

5
6
5
7
8

20 branek
12 branek
9 branek
3 branky
3 branky
3 branky
1 branka
1 branka
1 branka
1 branka
53:87
49:78
34:99
38:92
58:121

8
7
7
6
1

Mladší přípravka
K mladší přípravce ročník narození 2007 a výše se
před sezónou vrátil do pozice hlavního trenéra Radek Mičkal. Dále
mu vypomáhají dva asistenti Petr Pavelka a Karel Mičkal. Okresní
soutěž se opět hraje každý víkend turnajově za účasti 4 družstev,
systémem „každý s každým“ soupeřem na minihřištích rozměrů
20x30m, s 4-mi hráči v poli a brankářem, vesměs při hrací době
2x12 minut.
Poctivou tréninkovou prací se jim podařilo vytvořit
neskutečně velkou základnu 25 dětí a tak pro ně jistě není problém
nominovat hráče k turnajovým zápasům. Tým je tvořen silným
ročníkem 2007, v němž vyniká střelecky disponovaný Tomáš
Kraus, ale i ostatní kluci a holky se při utkáních rozhodně neztratí.
Právě líbivou týmovou kombinační hrou přehrávají své soupeře
a fotbalem děti baví nejen sebe, ale i v hojném počtu přítomné
rodiče a diváky. Děti jsou rozděleny na dvě poloviny, kdy druhá
polovina mladší přípravky je převážně tvořena dětmi s fotbalem
teprve začínajícími. Také u nich jsou již teď vidět velké pokroky
a je jen otázkou času, kdy i ony nastoupí ke svému prvnímu
soutěžnímu zápasu.
Foto: Družstvo mladší přípravky září 2015 ve složení –
horní řada zleva trenér Petr Pavelka, Daniel Žitník, Tomáš Kraus,

Martin Rohleder, Adéla Ondřejová a trenér Radek Mičkal. Dolní
řada Matouš Gerla, Jakub Pavlíček, Luděk Lušovský a Vojtěch
Špak. V popředí ležící brankář Ondřej Špak.

Podzimní turnaje
1. turnaj Valašské Meziříčí 12. 9. 2015
Vidče – Val. Meziříčí „B“ 6:0
Branky: T. Kraus 3x,
O. Špak 2x, D. Žitník
Vidče – Rožnov p. R.
0:5
Branky: Vidče – Vigantice
10:2
Branky: T. Kraus 3x,
O. Špak 3x, J. Pavlíček 2x, A. Ondřejová, L. Lušovský

4. turnaj Choryně 8. 10. 2015
Vidče – Juřinka 4:6
Branky: L. Lušovský, T. Kraus,
J. Pavlíček, N. Dobešová
Vidče – Choryně 1:1
Branky: L. Lušovský
Vidče – Krhová 4:4
Branky: T. Kraus 2x, L. Lušovský 2x

2. turnaj Vidče 20. 9. 2015
Vidče – Juřinka 3:2
Branky: J. Pavlíček 2x, T. Kraus
Vidče – Kelč
9:0
Branky: D. Žitník 4x, J. Pavlíček 2x,
T. Kraus 2x, M. Gerla
Vidče – Poličná 4:2
Branky: T. Kraus, D. Žitník,
M. Gerla, A. Ondřejová

5. turnaj Zubří 11. 10. 2015
Vidče – Zubří
9:2 Branky: T. Kraus 5x, D. Žitník 2x,
M. Gerla, N. Dobešová
Vidče – Val.Bystřice 10:2 Branky: D. Žitník 4x, J. Pavlíček 3x,
T. Kraus, A. Ondřejová, N. Dobešová
Dolní Bečva – na turnaj nedorazila

6. turnaj Vidče 18. 10. 2015
3. turnaj Podlesí 3. 10. 2015
Vidče – Zubří
8:2 Branky: T. Kraus 4x, M. Gerla 2x,
Vidče – Vigantice 9:0
Branky: D. Žitník 4x, T. Kraus 3x,
N. Dobešová, A. Ondřejová
J. Pavlíček, M. Gerla
Vidče – Vigantice
14:1 Branky: T. Kraus 8x, J. Pavlíček 2x,
Vidče – Podlesí 12:1
Branky: T. Kraus 7x, J. Pavlíček 3x, D. Žitník 2x, O. Špak, L. Lušovský
D. Žitník, A. Ondřejová
Vidče – V.Karlovice + Karolinka 2:1 Branky: D. Žitník 2x
Vidče – Zubří
8:4
Branky: T. Kraus 4x, D. Žitník,
Celkové skóre podzim: 113:34
O. Špak, J. Pavlíček, L. Lušovský
Branky: Tomáš Kraus – 45x; Daniel Žitník – 22x; Jakub Pavlíček – 17x; Ondřej Špak – 7x; Luděk Lušovský – 7x; Matouš Gerla – 6x;
Adéla Ondřejová – 5x; Nikola Dobešová – 4x.
Dále v turnajích hráli: Adam Merta, Martin Rohleder, Richard Křenek, Vojtěch Špak
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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