Bioodpad
Od měsíce dubna je možné opět vyvážet biologicky
rozložitelný odpad do kontejneru za obecním úřadem, tento
kontejner zde bude umístěn trvale až do konce měsíce října.
Nově budou také od druhé poloviny dubna umístěny
kontejnery pouze na bioodpad každý pátek u mostu u pana
Zdeňka Fabiána (u odbočky k autoelektro Jiří Večeřa), dále
v ulici Jedlovina u odbočky k Polčákům a v lokalitě Kutiska
na komunikaci p.č. 1588/6. Tyto kontejnery budou odváženy
vždy v pondělí.

Svoz velkoobjemového odpadu
Letošní první pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu bude probíhat v sobotu 23. dubna 2016 v době od 8.00 h
do 14.00 h. Sběrná místa zůstávají nezměněna. Železo je možné
dovést do kontejneru u budovy obecního úřadu.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Výpis z usnesení č. 20 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16. 3. 2016
169/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
170/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 19 ze dne 17. 2. 2016. Všechny úkoly byly
splněny.
171/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu
o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti mezi
obcí Vidče a OPTIMUM – centrum pojištění s.r.o., Smetanova
1484, Vsetín, zastoupenou jednatelem firmy panem Jaromírem
Hurtou a pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
172/2016 Rada obce projednala a schválila řádnou účetní
závěrku ZŠ za rok 2015 a převedení hospodářského výsledku
za rok 2015 do rezervního fondu.
173/2016 Rada obce projednala a schválila řádnou účetní
závěrku MŠ za rok 2015 a převedení hospodářského výsledku
za rok 2015 do rezervního fondu.
174/2016 Rada obce Vidče schvaluje opravu cest v obci firmou
Alpine Bau CZ s.r.o. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
175/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu na zhotovení
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s firmou
Geoengineering spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava
na akci „Sesuv půdy v obci Vidče“ a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
176/2016 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku pana

Josefa Blinky na Posouzení investičních záměr v obci Vidče.
177/2016 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IP-12-8018478,
p.č.2009/2, obec Vidče a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
178/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila nabídku
firmy Expirit, s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4 Nusle
na provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací ZŠ
a MŠ. Rada obce pověřuje starostu obce vystavit objednávku
na tuto akci.
179/2016 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy BONUS
CARD s.r.o. na poznávací omalovánky.
180/2016 Rada obce Vidče schválila plán připravenosti obce
Vidče na mimořádné události.
181/2016 Rada obce Vidče schvaluje žádost na stavební úpravy
v sále Kino Club Miláno. Veškeré náklady spojené s touto
stavbou si bude nájemkyně hradit sama. Rada obce zároveň
schvaluje, že spoluúčast obce bude formou prominutí ročního
nájmu.
182/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku Ing. arch.
Vladimíra Fiedlera na úpravu sálu a zázemí kulturního domu.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 11 / 2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 31. 3. 2016
135/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
11. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Roman Petružela a pan Oldřich Bury a ověřovatelé zápisu
Ing. Karel Malík a Mgr. Lumír Ondřej, zapisovatelkou byla
určena paní Eva Kramolišová.
136/2016 ZO Vidče schvaluje realizaci projektu „Snížení
energetické náročnosti objektu budovy Tělocvičny Vidče“ s tím,
že:
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí, vyhlášeného SFŽP.
b) vlastní prostředky ve výši 60 % celkových uznatelných
nákladů budou hrazeny z rozpočtu obce pro rok 2016, nebo
pro rok 2017.
137/2016 Zastupitelstvo obce Vidče po projednání schvaluje

záměr na přeúvěrování úvěru od Komerční banky a.s., pobočky
Valašské Meziříčí, Náměstí 86, 757 01 Valašské Meziříčí
z 28. 12. 2010 poskytnutého na stavbu „Odkanalizování obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou“ s fixní úrokovou sazbou ve výši
0,98 % p.a. do doby splatnosti úvěru, tj. 25. 2. 2022 a pověřuje
starostu v této věci dále jednat.
138/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informace
o stavu prodeje části pozemku p.č. 185 (ost. plocha, neplodná
půda) v majetku obce.
139/2016 ZO Vidče schvaluje žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 2825/2 (ost. plocha, ost. komunikace)
a pověřuje starostu obce záměr prodeje zveřejnit na úřední desce.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Gratulace pro nejlepší knihovnici vsetínského okresu
Ve čtvrtek 31. března
se ve společenském sále
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu
Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté. Jedním
z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže
Nejlepší knihovník okresu Vsetín za rok 2015.
Smyslem ocenění je vyjádřit uznání knihovníkům
za úsilí a rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obcích okresu
Vsetín. Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané
statistické výsledky za uplynulý rok, ale také se posuzoval celkový
vzhled obecní knihovny, používání knihovnického programu,
webové stránky apod. Soutěžilo se ve dvou kategoriích –
profesionální knihovníci a dobrovolní knihovníci. V kategorii
dobrovolní knihovníci byla vyhlášena nejlepší knihovnicí paní
Božena Zajícová z naší knihovny.
Paní Zajícové gratuluji jménem celého obecního úřadu
i videčských občanů za titul nejlepší knihovnice a děkuji za práci,
kterou vykonává pro naši obec s láskou a velkým profesním
i osobním nasazením.
Na závěr bych chtěla citovat paní RNDr. Lenku
Pruckovou, ředitelku Knihovny města Olomouce, která na setkání
řekla: „Důležitou roli, která rozhoduje o atraktivnosti knihovny
sehrává interiér, kvalita knihovního fondu, ale i osobnost

knihovníka, nabídka akcí či schopnost najít partnery či
dobrovolníky v obci. V knihovně ve Vidči se tato dobrá praxe
potvrzuje.“
Milena Dudová

Ohlédnutí za Andersenem ve Vidči
Ve středu, 30. března 2016, prožily děti mateřské školy
a školní družiny v místní knihovně Den s Hansem Christianem
Andersenem. Bylo to spíše setkání s pohádkami tohoto slavného
dánského pohádkáře, protože on sám se nedostavil, ale poslal
za sebe náhradu - Malou mořskou vílu.
Malá mořská víla Renata se v knihovně objevila už
dopoledne a společně s celým hejnem malých mořských víl ji
změnila v pohádkové podmořské království. Děvčata z mateřské
školy přišla převlečené za Malé mořské víly a přinesly sebou
velké mořské víle dárek. Přišly si s ní nejen popovídat, ale také jí
ukázat své pohádkové knihy, které ve školce vytvářejí. Kluci přišli
také, ale jen tak, v civilu a i oni přinesli ukázat své pohádkové
knížky. Velká mořská víla jim pak na oplátku vyprávěla. Nejdříve
pohádkový příběh, který o ní pan Andersen napsal, a pak
vyprávěla další a další pohádky. Také děti vzpomínaly na ty
pohádky, které samy znají nebo je třeba viděly či slyšely. Nakonec
si děti podle pohádky "O princezně na hrášku“ vyzkoušely
princeznovský test. Ve známé pohádce princezny na hrášku sice
ležely, kdežto děti v knihovně zkoušely na hrášku sedět.
Pod polštářkem se ukrýval hrášek – skleněná kulička. Bohužel,
nikdo hráškovým testem neprošel a žádná opravdová princezna
ani princ se mezi dětmi nenašli. Dalším bodem Dne
s Andersenem bylo zdobení Pohádkovníku - stromu, který
dětem bude připomínat nejen pohádky pana Andersena, ale
i pohádky dalších autorů. Vybrali jsme jeden ze stromů rybníčku
v zahradě a děti jej společně s vílou ozdobily malovanými vajíčky.
Odpoledne přišly do knihovny děti ze školní družiny.

I ony si připomínaly pohádky pana Andersena, trochu si
zasoutěžily a stejně jako děti z mateřské školky si vyzkoušely
princeznovský test v sezení na hrášku. A stejně jako dopoledne
ve školce se ani mezi nimi žádná skrytá princezna neobjevila.
Nakonec se děti daly do malování dalších vajíček, které pak
přidaly k těm, kterými už Pohádkovník ozdobily děti z mateřské
školy. Jen škoda, že na ně Malá mořská víla Renata už nepočkala.
Musela odplout do knihovny v Rožnově, aby tam s dětmi prožila
Noc s Andersenem. Slíbila však, že za rok se zase vrátí a s dětmi
znovu oslaví pana Andersena.
Božena Zajícová
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100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči – Na závěr
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v obci Vidče byl,je a bude
dominantou obce. Je to stavba, která se neobyčejně povedla, jak
pro stránce architektury, tak i po stránce interiéru a vnitřní výbavy.
Je až neskutečné, že stavba takových rozměru, takového rozsahu
a provedení vznikla v chudé rolnické obci asi s 1600 obyvateli
na začátku 20. století.
Ve svých článcích jsem se pokusil vnést do širšího
povědomí okolnosti počátků, něco o historii a také něco
i o vybavení kostela. Vycházel jsem z toho, co se mi podařila najít
a dohledat. Byla to především farní kronika, ale i soukromá
kronika nedávno zesnulého pana Blahoslava Pavelky. Nějaké
informace byly v Okresním archivu Vsetín. Výnos C.K.
ministerstva kultu a vyučování je z Moravského archivu v Brně.
Hodně mi také pomohl pan Jan Matyáš ze Zašové. Za překlad
patří poděkování panu Ing Jaroslavu Svačinovi z Rožnova
pod Radh.
Mé informace nemusí být úplné, mohu se někdy i možná
mýlit, ač jsem vycházel vždy z dochovaných pramenů. Rád příjmu
jakékoliv doplnění či opravu.
Pár mých poznámek na závěr:
(1) Za stavbou kostela a vůbec za vůdčí postavou bych považoval
pana nadučitele Hynka Kašlíka. Za vším je jeho jméno. Rodák
z Valašského Meziříčí, který ve Vidči působil 28 let, avšak v době
posvěcení kostely již byl učitelem v obci Poličná. S dalším
odstupem je to farní správa v Zubří s dp. P. Řezníčkem a později
je to p. Alois Pozbyl. Nějak mi v těch zápisech scházejí rodáci
z obce Vidče. Jedinou výjimkou je Inocenc Drda (se mnou jen
spíše shoda příjmení) – v té době mistr tesařský a také po určitou
dobu zaměstnanec stavitele Urbánka. Na druhé straně nelze
opomenout činnost zastupitelstva obce v čele se starostou
v daných období.

(2) Dalším překvapením je financování stavby. Ta stavba vznikla
opravdu z darů a darů také mimo obec. Je zvláštní a velice
potěšující, když se člověk dočítá, že různí i anonymní dárci věnují
peníze a dary na kostel a dokonce vybavení kostela ještě před jeho
dokončením.
Dostal se mi do ruky malý hliníkový medailonek. Jeho zvláštností
je původní podoba kostela (s vysokou věží podle původních
plánů). Dá se soudit, že medailonek vznikl ještě před stavbou
kostela a možná také byl součástí sbírek na kostel.
(3) U kostela se neobyčejně podařil interiér, který obdivují
a hodnotí všichni architekti, kterým jsem kostel ukázal.
Výsledkem doslova „lidové tvořivosti“, které kazí interiér je
nevhodné a nepatřičné osvětlení, kde jsou nedostatečné světelné
zdroje a ještě rozdílnou barevnou teplotou (jeden je do žluta, další
do modra). A vůbec tyto tělesa do kostela nepatří a nemají tam co
dělat. To by měl být podnět k zamyšlení.
(4) Součástí stavby kostela byla i fara. Následně přestavěná
na mateřskou školku a dnes slouží jako prodejna potraviny. Je to
škoda. Budova architektonicky patřila ke kostelu a tvořila s nim
jakýsi centr obce. O této budově se mi nepodařilo shromáždit
téměř žádné informace. Dokonce nemám ani vhodný obrázek fary.
A je to určitě škoda.
(5) Oplocení kostela bylo odstraněno a možná zbytečně. Je to věc
názoru. Podle mne zase nebylo v tak špatném stavu. Já bych
osobně to oplocení rád viděl zpět. Trávník před kostelem by určitě
neměl být součástí veřejného prostranství.
A mé přání na závěr. Prosím chraňme si tuto stavbu, tuto
dominantu a perlu obce před poškození, před necitelnými zásahy,
před „lidovou tvořivostí“. Možná bychom dnes něco dělali jinak
a lépe, ale mějme úctu k dílu našich předků. Je to naše památka
na ně a jejich um.
Od 3.října 1994 má kostel statut národní kulturní
památky (číslo rejstříku ÚSKP 10239/8-3856). Kostel je obecní
poklad a nedotknutelný majetek. Zajímejme se o jeho osud, aby se
nestalo něco podobného jako v Trmicích na Ústecku, kde kostel
Narození Panny Marie, ač v evidenci národních kulturních
památek, byl použit jako zástava na nákup dřevařské pily
v Roudnici nad Labem. Výsledkem byl dluh 34 mil. Kč. Kostel
skončil ve veřejné dražbě a věřící jej museli sbírkami vykoupit
zpět.
Děkuji za Váš čas a přečtení příspěvků.
Ing. Lubomír Drda

Hledáme pracovníky na pozici:

Divadlo CHAOS - omluva
Omlouváme se všem příznivcům
a fanouškům divadelního souboru Chaos
za neuskutečnění
vystoupení.
Bohužel,
nepodařilo se nám najít společný termín tak, aby
vyhovoval oběma stranám. Pro příští rok
plánujeme najít společný, fixní, termín
pro pravidelné vystoupení tohoto oblíbeného
souboru.
Pokud chcete shlédnout novou hru
Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku,
doporučujeme navštívit webovou stránku
souboru, kde naleznete programovou nabídku
vystoupení v okolních vesnicích.
Děkujeme za pochopení.

Pracovník dřevovýroby – obsluha strojů,
pořez kulatiny
Požadujeme: Vyučení technického směru
Manuální zručnost, pracovní náplní je obsluha strojů
(hoblovka, fréza) a pořez kulatiny (na úhlové pile)
Dobrou pracovní morálku, spolehlivost a pečlivost
Dobrý zdravotní stav
Praxe v dřevařském průmyslu výhodou
Práce je vhodnější pro muže
Třísměnný provoz
Místo výkonu práce: Práce v zastřešených a temperovaných dílnách
Dřevovýroba Vidče 447, 756 53
Nabízíme: Práci u zavedené firmy s tradicí 24 let. Závodní
stravování. 5 týdnů dovolené. Ostatní firemní benefity.
Nástup možný ihned.
Kontakt: Ing. Tomáš Melichařík, vedoucí Dřevovýroby

mobil: 777 790 061, tel./fax: 571 657 020
e-mail: melicharik@cobbler.cz

Za kulturní komisi Roman Petružela
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Březen ve videčské škole
V březnu přichází jaro, probouzí se příroda, máme delší
dny a více sluníčka a tento rok jsme na konci března slavili
i Velikonoce. Jaro si
nazdobili do svých
sklenic v rámci projektu
o ročních
obdobích
druháci.
V tomto měsíci
proběhlo
i několik
besed. Třeba prvňáci se
v knihovně
zamýšleli
nad knihou Cestování
po světě. Děti ze 6., 8.
a 9. třídy se dozvěděly
mnoho
zajímavého
o Izraeli
a Palestině
na besedě s panem Karlem Hrdličkou. Na jiné besedě pan
Novotný přiblížil třeťákům, čtvrťákům a páťákům horniny
a nerosty.
Pokračovaly i soutěže, v nichž zabodovali též videčští
žáci. V okresním kole literární soutěže O poklad strýce Juráka
obsadili druhá místa ve svých kategoriích Filip Dobeš z 5. třídy
a Kateřina Fryšarová ze 7. třídy. Na třetích místech skončily Nela
Gerlová ze 4. třídy, Radka Jaskulová z 9. třídy, Barbora Kovářová
a Tereza Cábová z 5. třídy. V okresním kole recitační soutěže
ve Valašském Meziříčí Lilee Parks, žákyně 2. třídy, obsadila
2. místo a postoupila do krajského kola, které bude 21. 4.
v Uherském Hradišti. Krajského kola už se zúčastnil Michael
Dejmek z 8. třídy a to krajského kola Dějepisné olympiády, jež se
konalo v Kroměříži. Uspěl tam a z více než 40 soutěžících skončil
ve druhé desítce. V pátek 18. března se celá škola vyjma prvňáčků

pustila do řešení úloh matematické soutěže Klokan, vítězi
jednotlivých kategorií se stali Jaroslav Mandula ze 2. třídy, Filip
Dobeš z 5. třídy, Lea Dejmková ze 6. třídy a Radka Jaskulová
z 9. třídy. Také bylo ukončeno školní kolo Matematické
olympiády, jehož úspěšnými řešiteli se stali K. Fryšarová
a M. Kočíb ze 7. třídy, M. Dejmek a R. Sušeň z 8. třídy. Všichni
postoupili do okresního kola. Děvčata z 8. a 9. třídy se představila
na volejbalovém turnaji v Horní Bečvě.

3. března nasedli do autobusu prvňáci a druháci a zajeli
se podívat do Ovocentra ve Valašském Meziříčí a do zámku
v Lešné. Ve Valašském Meziříčí byli žáci první až čtvrté třídy
ještě jednou, aby navštívili v zámku Žerotínů divadelní
představení S čerty nejsou žerty. Do zámku Kinských se zajeli
14. března vzdělávat sedmáci, čekal je program Ptačí svět.
J. Pečalková

Duben v honitbě
Dubnem začíná pro myslivce nový myslivecký rok. Zvěř
postupně přestává navštěvovat přikrmovací zařízení. V dubnu
myslivci čistí krmelce a jejich okolí. Veškeré zbytky krmiva musí
být odstraněny, okolí je nutné shrabat a posypat nehašeným
páleným vápnem nebo jiným desinfekčním prostředkem, což
pomůže tlumit rozvoj parazitů.
V přírodě se všude rodí nový život. Hnízdí bažant
obecný, holub hřivnáč, káně lesní, jestřáb, straka, sojka a další.
Z jihu přilétá čáp bílý, kukačka. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že
v naších podmínkách se nejlépe daří predátorům. Potkat
na procházce bažanta nebo zajíčka je čím dál vetší vzácnost.
Konkurence a boj o holé přežití je v přírodě obrovská. Proto
bychom i my, lidé, měli být v tomto ročním období k přírodě
velmi pozorní a ohleduplní. Mělo by být samozřejmostí
při procházkách se chovat tiše, pohybovat se pouze
po vyznačených trasách, abychom nerušili mláďata a nestydět se
své čtyřnohé miláčky držet na vodítku.
Srnčí zvěř po oteplení začíná mnohem více migrovat.
Srnci si začínají značit svá nová teritoria a srny jsou v pokročilém
stavu gravidity. Řidiči by měli v této době věnovat zvýšenou
pozornost v úsecích, kde zvěř přechází přes veřejné komunikace

při hledání potravy. Nejrizikovější je období zhruba dvě hodiny
po západu slunce a hodinu před jeho východem. Dalším faktorem
je i posun na letní čas. Zvěř najednou potkáváme v době, kdy
v předcházejících dnech jsme ji v tuto dobu neviděli. Podle
statistik pojišťoven z hlediska škod na automobilech v důsledku
srážky se zvěří je toto období nejvíce rizikové.
Náš Myslivecký spolek Vidče se snaží omezit
přecházení srnčí zvěře v nepřehledných úsecích instalací
pachových ohradníků. Jistě jste si všimli, že v některých úsecích
komunikace Vidče – Rožnov p. R., Vidče – Valašská Bystřice
a Valašská Bystřice – Rožnov p. R. jsou nainstalovány dřevěné
sloupky s kuličkou PUR pěny nahoře. PUR pěna je napuštěna
zapáchající látkou, která má srnčí zvěř odradit. Záměrem je, aby
se zvěř vyhnula takto označeným místům a přecházela v úsecích,
kde ji dříve uvidíme a budeme moci jako řidiči včas reagovat.
Na výroční členské schůzi předseda Jiří Mikulenka hodnotil
instalaci pachových ohradníků za velmi přínosné opatření, protože
z našich statistických údajů je zřejmé, že kolize se srnčí zvěří
v loňském roce poklesla na polovinu.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče, Jednatel

Firma Cobbler s.r.o.,
provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky.
Vhodné k okamžitému roztápění či topení.
Úplně odpadá pracné řezání a celoroční sušení před topnou sezónou.

- vlečka objem 5,3 prms 2. 000,- Kč vč. DPH + doprava
- kontejner objem 13,3 prms 5. 000,- Kč vč. DPH + doprava
Prodáváme i mokré balíky odkorů, délka 4 m, cena 930,- Kč vč. DPH

Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu.
Objednávky nejlépe e-mailem na drevovyroba@cobbler.cz
mobil: 733 739 940, tel. / fax: 571 657 020,
www.cobbler.cz
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Fotbal
Mladší přípravka TJ Vidče zakončila zimní část přípravy turnajem
v sokolovně ve Stříteži nad Bečvou
Vy, kteří pravidelně navštěvujete a nebo
sledujete zápasy našich mládežnických družstev
jistě víte, že jednotlivé kategorie nejsou tvořeny jen videčskými
dětmi. Sejně jako do naší základní školy, tak i na fotbalové
tréninky a zápasy chodí v hojném počtu kluci bydlící v sousední
vesnici Stříteži n. B.
A právě rodiče těch nejmenších přišli s myšlenkou, že
bychom mohli využít jejich sokolovny a uspořádat pro děti halový
turnaj. Pozvali jsme soupeře z Valašské Bystřice a v sobotu
9. dubna 2016 vyrazili do Stříteže n. B. Na místě nás čekala nejen
pěkná a moderní hala se sousedícím barem pro diváky, ale hlavně
25 !!! pohybu chtivých dětí z Vidče a Stříteže n. B. ve věku
6 – 9 let převážně v doprovodu svých rodičů. I s kluky z Valašské
Bystřice bylo na místě 45 hráčů a minimálně 60 diváků v podobě
rodičů, sourozenců, babiček a dědečků. Po domluvě trenérů jsme
zvolili turnaj tří mužstev Domácí červení, Domácí modří
a Valašská Bystřice, každý s každým dvoukolově s hrací dobou
1 x 12 minut. Mezi jednotlivými zápasy nastoupili proti sobě
Domácí začátečníci proti stejně starým vrstevníkům z Valašské
Bystřice.
V parádní fotbalové atmosféře se vítězem turnaje stalo
podle očekávání družstvo těch nejstarších v mladší přípravce letos
končících Domácí červení, na druhém místě skončila Valašská
Bystřice a na třetím místě se umístilo družstvo Domácí modří –
tým tvořící se pro příští sezónu.

Po vyhlášení výsledků a předání jak týmových tak
i individuálních cen pro nejlepšího střelce Tomáše Krause
a brankáře Adama Mertu jsme příjemně strávený den ukončili
derby zápasem Vidče – Střítež n.B. Utkání skončilo v základním
čase spravedlivou remízou 3:3.
Všechna družstva byla oceněna poháry a medailemi,
jakož i dárkovými balíčky. Závěrem zbývá poděkovat dětem
za jejich předvedené výkony a snahu ukázat vše co se doposud
ve fotbale naučili, rodičům a divákům, kteří si našli čas a přišli se
na turnaj podívat a hlasitým fanděním své svěřence podpořit.
Poděkování patří trenérskému triu Radek Mičkal, Petr Pavelka
a Vladislav Basel, dále pak sponzorům turnaje Pálenici Vaněk
Střítež n. B., Mlékárně Valašské Meziříčí, spol. s r.o., Plzeňskému
Prazdroji, Potravinám Mája Vidče a Řeznictví a uzenářství Martin
Dobeš. V neposlední řadě patří dík i celému organizačnímu týmu
rodičů dětí ze Stříteže n. B. v čele s hlavním pořadatelem celé
akce Ing. Pavlem Gerlou, kteří pro děti a diváky připravili nejen
halu, ale i bohaté občerstvení.
Po kladných ohlasech ze strany dětí, rodičů, ale i nás
trenérů, zvažujeme, že by se tento turnaj mohl stát tradičním
na ukončení zimní fotbalové halové sezóny.
Závěrem dovolte Vás všechny co nejsrdečněji pozvat
na mistrovská fotbalová utkání. Rozpisy zápasů naleznete na webu
a v předchozích číslech zpravodaje. Sportu zdar a fotbalu zvláště.
V. Basel

Družstvo modrých ve složení – horní řada zleva Tomáš Kozák,
Matouš Gerla, Martin Rohleder, Richard Křenek a trenér Petr
Pavelka. Dolní řada Vojtěch Špak, Marek Pastor, Tadeáš Mičkal
a v popředí ležící brankář David Vaculín.
Družstvo červených ve složení – horní řada zleva Nikola
Dobešová, Tomáš Kraus, Daniel Žitník, Ondřej Špak
a trenér Radek Mičkal. Dolní řada Jakub Pavlíček,
Luděk Lušovský, Adéla Ondřejová a v popředí ležící
brankář Adam Merta.

Družstvo nejmenších (viz foto vpravo dole) ve složení –
zleva Marek Mičkal, David Cáb, Matyáš Polášek,
Ondřej Mandula, Štěpán Cáb, Viktorie Onderková,
Václav Randýsek, Robin Křenek a brankář Josef
Randýsek.
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Jarní mistrovská fotbalová utkání TJ Vidče

Mgr. Petr Liška

Pozvánka na slet čarodějnic
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