Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
Vánoce nám pomalu klepou na dveře, z rádií už vyhrávají vánoční písně
a tak nějak podvědomě cítíme, že se blíží konec dalšího kalendářního roku.
V pátek 25. listopadu jsme před kostelem rozsvítili vánoční strom a dva
dny na to jsme vstoupili do doby adventu, jenž předchází nejkrásnějším svátkům
v roce Vánocům, kdy oslavujeme narození Ježíše Krista. Advent se pro mnohé z nás
nese ve znamení spěchu. Sháníme Vánoční dárky, dořešujeme vše, co jsme
v průběhu roku nestihli. Zejména pro děti je předvánoční doba symbolem
nekonečného očekávání a těšení se na dárky. Tato doba však rychle pomine
a zanedlouho zasedneme ke štědrovečerním stolům.
Ze srdce Vám všem přejeme svými jmény i jmény všech členů
zastupitelstva obce a také pracovníků obecního úřadu klidný zbytek adventní doby
a předvánočních příprav. Poté si užijte pohodové Vánoční svátky naplněné radostí,
štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se Vám v roce 2017 daří k Vaší
spokojenosti.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Uzavření obecního úřadu
Vážení občané,

z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad uzavřen
ve dnech 23. 12., 27. 12., 28. 12., 29. 12. a 30. 12. 2016.
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 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016 je možné si nechat ověřit podpis nebo fotokopii,
výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů na pobočce České pošty v Rožnově p/R.
Děkujeme za pochopení.

Slovo starosty
Milé Vidčanky , milí Vidčané,
rok utekl svižným tempem a opět nás čekají Vánoce.
Stejně jako minulý rok i letos bych Vás rád informoval o tom, co
se v naší obci událo v končícím roce 2016.
Nejpodstatnější proměnou prošla naše knihovna, jenž
dostala moderní vzhled a již měsíc je otevřena pro veřejnost.
Kromě běžných služeb, na které jste byli zvyklí, nově umožňuje
díky přednáškovému salónku i pořádání besed, sezení s autory
knih či jinak zajímavými lidmi. Souběžně s knihovnou vyrostlo
před školkou i nové parkoviště a úpravou prošla i zeleň v jeho
blízkosti. Tento projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.
V budově pošty bylo rekonstruováno sociální zařízení
pro veřejnost, které jste mohli ocenit zejména v době konání
pouti nebo hasičské soutěže Videčská vlna. Ulice obce rovněž
osvětluje nové ledkové osvětlení. To by mělo přinést významnou
úsporu díky snížení nákladů na elektrickou energii a údržbu
svítidel. V současné době probíhá testovací provoz osvětlení
na dva rozvaděče v celé vesnici namísto dosavadních pěti, čímž
bychom opět zregulovali tok financí do veřejného osvětlení.
Rovněž jsme investovali do oprav místních komunikací, těmi
nejnákladnějšími byly opravy komunikace „U kapličky“

na Spině a komunikace v místní části Háje. No a konečně
16. 12. 2016 se zbrusu nového dopravního automobilu Ford
Transit pro 9 osob dočkají členové Sboru dobrovolných hasičů.
Na pořízení automobilu obec získala dotaci jak ze Zlínského
kraje, tak také z Ministerstva vnitra generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR.
Pozadu nezůstává ani kulturní dění v obci a to zejména
díky kulturní komisi při radě obce. K již zkušeným členkám
komise se přidala mladá krev v podobě pana Petra Pavelky,
Mgr. Romana Petružely a Mgr. Lumíra Ondřeje a dohromady tak
vytvořili výborně fungující celek, který do jisté míry utváří
atmosféru a dění v obci. Všechny pořádané akce včetně dvou
největších – kácení máje a open air music festivalu Videčského
rockování se, myslím si, velice vydařily. V letošním roce si
odbyla premiéru soutěž o nejlepší guláš dědiny. Vaše hojná účast
na všech akcích nás nesmírně těší a zároveň zavazuje
v pokračování rozvíjení kulturního dění v obci.
Takový byl tedy rok 2016 ve Vidči mýma očima.
V lednovém čísle zpravodaje bych Vás rád seznámil s projekty,
které bychom chtěli realizovat v průběhu příštího roku.
Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda

Upozornění
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu v době Vánočních svátku bude probíhat beze změn,
tedy v pátek 23. 12. 2016 a o týden později 30. 12. 2016.

Další informace
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2017 činí 45,66 Kč/m 3 včetně DPH.
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou určil cenu stočného pro rok 2017 na 24,80 Kč/m3 včetně DPH, cena paušálu
se mění na 71,50 Kč/osoba/měsíc včetně DPH.

Informace o placení místních poplatků
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

400,- Kč osoba/rok nebo
200,- Kč osoba/rok – platí pro občany žijící na území, kde obec nezajišťuje pravidelný svoz dle přílohy č.1
Obecně závazná vyhláška Obce Vidče č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2016
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1340+číslo popisné, tj. bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít variabilní symbol
následující tvar 134025.

Poplatek ze psů
Sazba poplatku:
Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

200,- Kč za prvního psa
250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2016
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1341+číslo popisné, tj. bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít variabilní symbol
následující tvar 134125.

Usnesení č. 30 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14. 11. 2016
243/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
244/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 29 ze schůze rady dne 12. 10. 2016. Všechny úkoly
byly splněny.
245/2016 Rada obce Vidče bere na vědomí ústní zprávu ředitele
Mgr. Zdeňka Chrásteckého a zástupkyně ředitele Mgr. Evy
Mandulové ZŠ ve Vidči, kterou zdůvodnili zrušení školy v přírodě
a doporučuje řediteli ZŠ připravit legislativní opatření k zajištění
školy v přírodě.
246/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
VIA ALTA a.s. na odkoupení dvou kusů kontejnerů na auto
Bonetti a pověřuje starostu obce v této věci dále jednat.
247/2016 Rada obce projednala a schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene,
osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
IP - 12-8019355 – Vidče, p.č. 1068/10 a pověřuje
starostu obce Smlouvu podepsat.
248/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila
nabídku firmy regiozona na zpracování žádosti o dotaci,
organizace výběrového řízení a administrace projektu na
projekty Rekonstrukce márnice a Rekonstrukce sálu
kulturního domu.
249/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila hlavní
prohlídky mostů v obci v r. 2017.
250/2016 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo
č. 2016/008/D o dodávce stavebních prací uzavřené podle
§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění mezi obcí Vidče a KÁMENBAU

s.r.o., 756 53 Vidče na opravu komunikací v obci Vidče 2016
a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
251/2016 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
nejvýhodnější nabídku k veřejné zakázce na stavební práce
„Stabilizace sesuvu půdy u domu č.p. 166“ firmu Cobbler s.r.o.,
Zašová, č.p. 633, 756 51 Zašová. Rada obce zároveň schvaluje
Smlouvu o dílo č. 21682 na realizaci stavby „Sesuv půdy v obci
Vidče – Stabilizace sesuvu u RD č.p. 166, k.ú. Vidče“ uzavřené
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), v plném znění
a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Tradiční Tříkrálové koledování spojené se sbírkou na charitu
proběhne tentokrát v sobotu 7. ledna 2017.
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Blahopřání
Život Ti píše zas o rok víc...
V listopadu oslavila
významné životní jubileum 80 let
paní Marta Slováková.
Je dlouholetou členkou turistického
oddílu seniorů a pokud jí to okolnosti dovolovaly
byla vždy aktivní a zúčastňovala se také
všech poznávacích zájezdů.
Milá Marto, přejeme Ti do dalších let hodně
zdraví, štěstí, optimismus a nezapomenutelné
zážitky v kruhu rodiny, veselé chvilky
s přáteli a ať máš pořád úsměv na rtech.
Těšíme se na společné vycházky.
Tví přátelé z turistického oddílu

Prosinec v honitbě
Prosinec je pro většinu z nás měsícem
vánočních svátků. Pro myslivce je koncem hlavní
lovecké sezony a obdobím začínající intenzivní péče
o zvěř. Krmná zařízení pravidelně navštěvujeme
alespoň jedenkrát týdně. Dbáme na to, aby v krmelcích
byl vždy dostatek kvalitního sena, v zásypech dostatek
jadrných krmiv. Je ovšem potřeba říci, že vyjma období
sněhových kalamit, se v naších podmínkách a polohách
jedná pouze o přikrmování zvěře. Zvláště srnčí zvěř si
i v zimě ráda vyhrabává stále zelené listy ostružin
a okusuje mladé výhonky stromků a keřů.
Štědrý den není výjimečný jen pro děti, ale
i pro myslivce. V tento den se vydáváme ke krmelcům
většinou i se svými dětmi nebo vnoučaty. Sváteční
atmosféra dopadá na všechny přítomné a vycházka je

vždy příjemným zpestřením Štědrého dne.
Zvěří můžeme v tento den přilepšit nějakým
ovocem nebo zeleninou. Rozhodně by to
nemělo být žádné pečivo, které by mohlo
působit zažívací potíže.
Do nového roku bychom měli jít
s vyřízenými resty z roku minulého. Pokusme
se všichni navázat i na tuto nepsanou
mysliveckou tradici. Dovolte mi popřát
za všechny členy Mysliveckého spolku Vidče
všem příznivcům a milovníkům přírody
pevné zdraví a optimismus do roku 2017.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče, Jednatel

Zprávičky z mateřské školičky
„Zima už nám začíná, čerti lezou z komína“
Hru s tímto popěvkem, si hrály děti v malé třídě berušek
naší MŠ. Hrály si na čertíky a prolézaly po čtyřech tunelem,
vytvořeným zástupem dětí. Při hře bylo veselo. Letos jsme se
vydali za Mikulášem, andělem a čertem do Rožnova. Mikrobus
nás v pondělí 5. 12. v 9 hodin odvezl do střediska volného času
k Základní škole Pod Skalkou.
Přivítali nás milí andílci a hned si s dětmi začali hrát,
taky si společně s dětmi zazpívali a zatancovali. Odměnou byl
krásně nazdobený voňavý perníček. V další místnosti už tak milo
nebylo, ze dveří vyskakovali chlupatí čerti a řinčeli řetězy. Tak
jsme je odvážně obešli a octli jme se před Mikulášem. Ze své
knihy přečetl na každé dítě pochvalu, i to v čem se má polepšit.
Všechny děti slibovaly, že se polepší. Obdarovány byly znova

nazdobeným perníčkem.
Po příjezdu nás čekalo
další
překvapení,
tentokrát přišli Mikuláš,
andělé a čerti za námi
do MŠ, rozdali dětem
dobroty a také koš plný
hraček. Dopoledne bylo
plné překvapení, obav,
strachu i radosti.
J. Kadlubiecová

Vážení občané,
přejeme Vám krásné svátky vánoční
a šťastný a úspěšný nový rok 2017!
Redakční rada
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Listopad ve videčské škole
Měsíc listopad znamená v koloběhu každého školního
roku čtvrtletní bilancování. Někteří žáci určitě mohou být sami se
sebou spokojeni, jiní mají ještě do pololetí čas své školní výsledky
vylepšit. Kromě toho se ve videčské škole sportovalo, slavil
Halloween, pořádaly vědomostní olympiády, besedovalo a jezdilo
za kulturou.
V průběhu listopadu probíhala výuka tělesné výchovy
na ledě, respektive žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku jezdili se svými
třídními učitelkami bruslit na Zimní stadion do Rožnova
pod Radhoštěm.
2. listopadu se konalo v 2. a 3. třídě projektové
vyučování na téma Halloween. Šlo o připomínku tohoto svátku,
děti se dozvěděly, proč se slaví, soutěžily, malovaly dýně apod.
Na předchozí projekt navázala 3. listopadu odpolední
akce ve škole – Halloween. Žáci 6. třídy si připravili tematické
odpoledne a podvečer pro prvňáčky a druháčky. Na různých
stanovištích se plnily různé úkoly, po setmění se chodby školy
zaplnily duchy, netopýry, dýněmi se svíčkami. Tečkou a odměnou
na závěr byla pizza, na které si všichni pochutnali.
7. listopadu se konal na ZŠ Horní Bečva turnaj
ve florbalu dívek 8. a 9. tříd. Naše reprezentantky sice skončily
v pětičlenné skupině na posledním místě, ale prokázaly, že se
dokáží poprat i s lepším týmem a chvílemi zkomplikovaly soupeři
rozehrávku.
Ve dnech 7. – 11. listopadu proběhla v ČR logická
olympiáda Bobřík informatiky, do níž se zapojili již druhým
rokem i žáci 2. stupně ZŠ Vidče. Mohli si otestovat své logické
myšlení a pokořit hranici 150 bodů, která znamená úspěšné
absolvování testu. Podařilo se to 5 žákům: M. Dejmkovi,
R. Sušňovi, K. Fryšarové, A. Urbanové a T. Knéblovi.
11. listopadu zavítaly dívky 6. a 7. třídy na turnaj
ve vybíjené na ZŠ 5. května do Rožnova pod Radhoštěm, v němž
se umístily na 4. místě z celkového počtu 8 týmů.
14. listopadu uspořádala paní učitelka V. Slámová
společné třídní schůzky pro prvňáčky a jejich rodiče. Cílem tohoto
setkání bylo zjistit, jak se našim nejmenším ve škole líbí a jak si
zvykli na školní povinnosti. Žáčci také rodičům recitovali, lovili
slabikové rybičky, poznávali písmenka se zavázanýma očima.

16. listopadu vyjeli žáci 3. a 4. třídy na předvánoční
workshop do olomoucké svíčkárny RODAS. Děti si zde ozdobily
svíčku a vyrobily vosková zvířátka z litých forem.
18. listopadu zavítal mezi žáky 3. a 4. třídy pan Hudek
– příslušník Městské policie Rožnov pod Radhoštěm s programem
„Dopravní výchova“. Besedoval s dětmi o chování a bezpečnosti
v silničním provozu z pohledu chodců, cyklistů a motorových
vozidel. V závěru besedy proběhl testík, který všichni úspěšně
zvládli.
18. listopadu se konal ve škole sportovní den, kdy
deváťáci připravili pro 1. – 3. třídu opičí dráhu s několika těžkými
překážkami. Následně žáci 4. – 6. třídy nastoupili na turnaj
ve vybíjené, závěrem se hrálo ringo v 7. – 9. ročníku.
21. listopadu navštívili žáci 1. a 2. ročníku
valašskomeziříčský zámek Žerotínů, kde zhlédli divadelní
představení Čtyřlístek v podání herců z Prahy. O pár dnů později,
25. listopadu, ti samí žáci vyjeli do ZUŠ do Rožnova
pod Radhoštěm na výchovný koncert.
22. listopadu dosáhli hoši 6. – 8. ročníku velkého
úspěchu v Zašové na okresním kole v halové kopané. Naši borci si
zaslouženě odvezli diplom za 1. místo. Gratulujeme!
24. listopadu se sešlo 12 příznivců českého jazyka z řad
žáků 8. a 9. ročníku, aby prokázali své schopnosti ve školním kole
olympiády právě v českém jazyce. Těsným bodovým hodnocením
se na první a druhé pozici umístili K. Fryšarová a M. Dejmek.
K. Fryšarová bude videčskou školu reprezentovat v únoru 2017
v okresním kole.
25. listopadu proběhlo v ZŠ Trojanovice přátelské
utkání, kterého se zúčastnili žáci 3. – 5. třídy videčské školy.
Hrála se vybíjená a florbal a hlavním posláním celé akce nebylo
vítězství některého z týmů, ale radost z pohybu.
Průběžně od začátku školního roku úspěšně vystupuje
a zároveň reprezentuje videčskou školu umělecký soubor
Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové. Členové tohoto
souboru doprovázeli vítání občánků, vystupovali pro videčské
seniory, nechyběli při rozsvěcování vánočního stromu ve Vidči.
16. prosince od 17.00 hodin předvede Valašenka své předvánoční
pásmo v KD ve Vidči.
Alena Cábová

Turisté senioři bilancovali
Na vánočním večírku, v úterý 13. prosince, se sešli
turisté, aby spolu poseděli, povykládali a zavzpomínali na staré
vánoční zvyky. Na večírek pozvala všechny turisty z „Áčka
i Béčka“ vedoucí paní Ludmila Smutková.
Celá akce se uskutečnila v předsálí kulturního domu,
a to už poněkolikáté. Při té příležitosti si turisté připomněli
neuvěřitelné osmdesátiny paní Marty Slovákové a krásné
šedesátiny paní Evy Burové.
Na pozvání vedoucí přišli aspoň na chvíli také
představitelé obce, a to starosta s místostarostkou. Pobesedovali,

zazpívali si s nimi koledy a popřáli všeho nejlepšího do nového
roku. Turisté děkují takto prostřednictvím Videčského zpravodaje
obecnímu úřadu za vstřícnost a možnost scházet se ve velmi
pěkném prostředí kulturního domu. Přejí všem jeho
zaměstnancům krásné vánoční svátky a do nového roku pevné
zdraví.
Večírek i oslavy narozenin proběhly ke spokojenosti
všech účastníků v báječné atmosféře Adventu a přesvědčení, že se
zase všichni sejdou v příštím roce.
Marcela Švajdová
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Fotbal ve Vidči
Mládežnické kategorie – podzim 2016
Před začátkem sezóny 2016/17 udělal náš oddíl kopané důležité rozhodnutí v hlavních mládežnických
kategoriích. Z důvodu neustále klesajícího zájmu dětí o sport jsme rozhodli pro letošní ročník sloučit tři kategorie
a to dorost, starší a mladší žáky se sousední Valašskou Bystřicí. Od podzimu dorost a mladší žáci působí ve Vidči,
naopak starší žáci ve Valašské Bystřici. Po změně přestupního řádu a zrušení hostování a střídavých startů jsme tak
využili jedinou možnost jak doplnit chybějící počty hráčů v jednotlivých týmech a dohodli se na sdružených startech
dvou klubů za jedno družstvo. Prozatím spolupráce funguje, ale teprve čas ukáže, zda toto rozhodnutí bylo správné či
nikoli. Samostatně ve Vidči nadále působí starší přípravka v Okresním přeboru skupiny „C“ a mladší přípravka
rovněž v Okresním přeboru.

Dorost
Dorost tvoří kluci ročník narození 1998 – 2001.
Před sezónou skončil v této kategorii lídr týmu Petr Mičkal
a ze studijních důvodů jsme nemohli již plně počítat s Vladimírem
Mertou. Na volný přestup se nám podařilo získat z Rožnova p.R.
Jana Heryána a ze Zubří rovněž na přestup Jakuba Smílka.
Domácí hráče jsme doplnili o šest kluků z Valašské Bystřice a tak
kádr mužstva čítal před sezónou 18.hráčů. Trenéry družstva jsou
nadále Vladislav Basel a Božetěch Jurča.
Dorost má za sebou podzimní část sezóny a dle umístění
v tabulce výsledkově část neúspěšnou. Častokrát jsme nastupovali
Okresní přebor dorost skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Horní Bečva
Kelč
Juřinka
Dolní Bečva
Vidče/Val.Bystřice
Jarcová
Hrachovec

9
8
9
7
9
8
8

7
7
4
3
3
2
1

0
0
1
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0

1
1
3
3
6
6
7

35: 19
38: 18
43: 26
19: 28
18: 28
27: 36
17: 42

k zápasům v nekompletní sestavě, někdy i bez náhradníků
a hlavně nám po většinu sezóny chyběl brankář. Kromě zápasu
v Juřince, kde nás domácí jasně přehráli, jsme v ostatních
zápasech (ve kterých jsme vyšli bodově naprázdno) nehráli špatně
a zápasy měli dotáhnout do vítězného konce. Bohužel jsme
neproměnili vyložené šance, několikrát vytvořili neuvěřitelné
chyby v obraně, kdy jsme nedokázali lépe vyhodnotit herní situace
a sami soupeřům branky vlastně nabídli. Ty body pak v tabulce
chybí a proto jsme na pátém místě.
Tabulka střelců
.

1-2.
1-2.
3.
4-5.
4-5.
6-8.
6-8.
6-8.

22
21
15
11
9
6
3

Jakub Kubját
Patrik Kopecký
Ondřej Dobeš
Vladimír Merta
Jakub Smílek
Tomáš Saniter
Jan Marschavella
Matyáš Halačka

4 branky
4 branky
3 branky
2 branky
2 branky
1 branka
1 branka
1 branka

Starší žáci
Druhým družstvem sloučeným s Valašskou Bystřicí jsou
starší žáci. V této kategorii nastupují kluci ročník 2002 a výše.
Tým působí ve Valašské Bystřici pod vedením trenérské dvojice
Miroslav Mroček a Milan Kremel. Z našeho oddílu odešel
ve volném přestupním termínu do Valašského Meziříčí Daniel

Němec. Zbylí čtyři hráči ročníku 2003 Ondřej Cáb, Tomáš
Michálek, Adam Žitník a Tomáš Knébl pokračují ve sdruženém
týmu. Po podzimu družstvu náleží poslední 11.místo, skóre 6:41
a body 3. V tabulce střelců figuruje pouze Adam Žitník - 1 branka.

Mladší žáci
Posledním třetím družstvem sloučeným s Valašskou
Bystřicí jsou mladší žáci. V této kategorii nastupují kluci ročník
2004 a výše. Před začátkem sezóny došlo k výraznému oslabení
týmu, kdy ve volném přestupním termínu odešel do FC Vsetín
vloni nejlepší střelec Alexandr Urban a aktivní činnost přerušil

další výborný hráč Jakub Němec. Domácí kluky doplňuje
trojlístek hráčů z Valašské Bystřice a to Radek Machýček, Filip
Svak a Filip Maleňák. Mladší žáci nastupují v počtu 7+1 a svá
utkání hrají 2x30 minut na polovinu hřiště. U družstva nově
působí trenérská dvojice Vladislav Basel a Josef Vičan.
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Družstvo mladších žáků se bravurně dokázalo vyrovnat
s absencí dvou vloni nejproduktivnějších hráčů a má za sebou
vcelku výsledkově úspěšnou podzimní část fotbalové sezóny. Více
jak pohled na pěkné 4.místo v tabulce těší fakt, že kluci herně
a hlavně týmově povyrostli. Bez problému zapadli všichni čtyři
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okresní přebor mladší žáci skupina B
Dolní Bečva
10 9 0 0 1
Vigantice
10 8 1 0 1
Podlesí
11 8 0 0 3
Vidče/Val.Bystřice
11 7 1 0 3
Valašské Meziříčí U11 11 6 0 2 3
Police
11 5 1 1 4
Zašová
9 4 0 1 4
Horní Bečva
9 3 0 1 5
Růžďka
11 2 1 0 8
Juřinka „B“
9 1 1 2 5
Kelč
11 2 0 0 9
Hrachovec
11 1 0 0 10

mladší hráči ročníku 2006, nově se k týmu připojil Samuel Boxan,
v bráně se vystřídali a nezklamali 4 brankáři a skoro všichni hráči
vstřelili branku. Tým tvoří v této kategorii 15 hráčů, což je parádní
a pro budoucnost kopané v našem oddílu je to jen dobře.
Tabulka střelců

71: 7
57: 10
51: 19
52: 25
55: 43
47: 45
44: 42
42: 45
35: 71
18: 37
17: 52
18:111

1-2.
1-2.
3.
4.
5-6.
5-6.
7-9.
7-9.
7-9.
10-11.
10-11.

Filip Maleňák
Hynek Kraus
Štěpán Vajter
Radek Machýček
Jonáš Kapoun
Šimon Urban
Adam Onderka
Filip Mičkal
Lukáš Novák
Vojtěch Pavlíček
Filip Svak

Starší přípravka
Čtvrtým mládežnickým celkem v žákovských kategoriích je
starší přípravka. Výhradně hráči a hráčky našeho oddílu s ročníkem
narození 2006 a výše. Trenérská dvojice působí ve složení Zdeněk
Němec - Vladimír Urban. Rovněž je početný kádr mužstva čítající
15 hráčů, z nichž čtyři nejstarší již pravidelně hrají za mladší žáky. Starší
přípravka nastupuje stejně jako vloni k zápasům v počtu 5+1 s hrací
dobou 2x25 minut na hřišti rozměrů 25x40 metrů. VV FAČR schválil
rozhodnutí, že od roku 2016 se nebudou zveřejňovat tabulky
v kategoriích přípravek. Výsledky se nadále zapisují pouze
do informačního systému. FAČR tak učinila ve snaze kultivace prostředí,
kde trenérům jde více o to, co se děti naučí a jak vypadá hra, než kdo
vyhrál a prohrál na góly.

1.
2-3.
2-3.
4.
5.
6-7.
6-7.
8.
9.
10-11.
10-11.

12 branek
12 branek
10 branek
4 branky
3 branky
3 branky
2 branky
2 branky
2 branky
1 branku
1 branku

Tabulka střelců
Tomáš Kraus
Vojtěch Pavlíček
Šimon Urban
Daniel Žitník
Jan Mičkal
Luděk Lušovský
Jonáš Kapoun
Nikola Dobešová
Josef Randýsek
Jakub Pavlíček
Matyáš Polášek

10 branek
9 branek
9 branek
8 branek
7 branek
5 branek
5 branek
4 branky
2 branky
1 branku
1 branku

Mladší přípravka
U mladší přípravky ročník narození 2008 a výše působí
v pozici hlavního trenéra Radek Mičkal. Dále mu vypomáhají opět
dva asistenti Petr Pavelka a Karel Mičkal. Okresní soutěž se 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.
Tým je tvořen z 14 dětí, polovina z Vidče a druhá
ze Stříteže nad Bečvou navštěvující naší Základní školu.
Týmová kombinační hra s rozehrávkou již od brankáře je
mnohdy důležitější než výsledky dosažené na hřišti. Naučit to
děti je hlavní cíl trenérů v této kategorii. Nicméně vždy se najde
jedinec, který nad ostatními vyniká. Na podzim to byl Jakub
Jakub Pavlíček
Tomáš Kozák
Tadeáš Mičkal
Matouš Gerla
Ben Bajza
Adam Petružela
Daniel Třeštík
Václav Randýsek

Tabulka střelců
38x
Marek Pastor
22x
Vojtěch Špak
19x
Vít Randus
8x
7x
Dále v turnajích hráli:
6x
Viktorie Onderková
6x
David Vaculín
2x
Marek Mičkal

Pavlíček. Ten ani na jednom turnaji nechyběl a dokázal z 23
zápasů ve dvaceti z nich vstřelit branku. Parádní výkon i přístup
k fotbalu.

1x
1x
1x

Připravili Vl. Basel a P. Liška

TJ Vidče – fotbalový oddíl – děkuje všem
za dosavadní podporu a přízeň.
Do nového roku 2017 přejeme všem hráčům, funkcionářům
a přátelům fotbalu pevné zdraví a spoustu fair play zážitků
ve sportovním i osobním životě.
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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