Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale
pro každého z nás znamená i začátek nových
plánů a předsevzetí, které bychom chtěli během
následujícího roku uskutečnit. Nejinak je tomu
i pro naši obec. Proto mi dovolte, abych Vás
seznámil alespoň s těmi nejzásadnějšími projekty,
jenž bychom chtěli v průběhu roku 2017
zrealizovat. Z důvodů pozdějšího vyhodnocení
žádosti o dotaci než jsme předpokládali, se
původně zamýšlená investice do zateplení
tělocvičny přesunula z roku 2016 do roku
letošního. Nový kabát tělocvična dostane v první
polovině roku tak, aby ideálně již na pouť nebylo
v centru obce lešení a nepořádek, který s sebou stavba této velikosti přináší. Stejně jako se zpozdilo vyhodnocení
žádosti o dotaci na zateplení tělocvičny, nabralo zpoždění i vyhodnocení naši žádosti o dotaci na revitalizaci zeleně v centru
obce. Nicméně i zde jsme na podzim minulého roku obdrželi kladné stanovisko a v průběhu jara a podzimu se dočká úprav
prostranství mezi budovou tělocvičny a budovou pošty, prostranství před školou, před OÚ a drobné úpravy se budou týkat
i dětského hřiště u hasičské zbrojnice, a také hřbitova. Na jaře letošního roku rovněž vyřešíme několikaletý problém sesuvu
půdy u domu č.p. 13 na „dolním konci“ obce. V rámci této akce budou postaveny dvě opěrné zdi, vyvložkován starý úsek
dešťové kanalizace a upravena vodoteč odvádějící srážkovou vodu z dané lokality. Všechny tři výše jmenované projekty
budou financovány s podporou Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 vypsaného Ministerstvem životního
prostředí. V současné době čekáme na vyjádření k dalším dvěma projektům, které bychom chtěli realizovat za podpory
financí z Ministerstva pro místní rozvoj a jím vypsaného programu Podpora obnovy a rozvoje venkova a to konkrétně
k rekonstrukci interiéru kulturního domu a rekonstrukci márnice na místním hřbitově. Dále bychom chtěli v letošním roce
zrealizovat stavbu 4 bytů (tři byty 1+kk a jeden byt 2+kk) v budově pošty. Opravy by se měl dočkat i rozbitý úsek
komunikace „U Kočíbů“ vedoucí z Vidče do obce Velká Lhota. A poslední akcí letošního roku by mělo být vybudování
kamerového systému monitorujícího přístupové komunikace do vesnice a střed obce. Od tohoto projektu si slibujeme větší
bezpečnost v naší obci a lepší součinnost při spolupráci s policií ČR při pátrání po pachatelích trestné činnosti.
Milí Vidčané, závěrem bych Vám ještě jednou rád popřál do nového roku hlavně pevné zdraví, které je základním
kamenem všeho dalšího a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
Za Zastupitelstvo obce Vidče Mgr. Pavel Drda

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Dvanáct skupin koledníků
vybralo celkem 77 330 Kč. Všem dárcům, koledníkům a jejich doprovodu děkujeme.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Informace obecního úřadu
V noci z 11. na 12. 1. 2017 došlo v naší obci k případu vykradení osobního automobilu a k několika
pokusům o vykradení dalších. Buďte proto opatrní a všímaví i k cizímu majetku, a jakýkoli podezřelý pohyb osob
hlaste Policii ČR. Děkujeme!!
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 15. 12. 2016
183/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
16. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Šárka Pavlíčková a pan Petr Pavelka a ověřovatelé zápisu
Ing. Karel Malík a pan Oldřich Bury, zapisovatelkou byla určena
Ing. Svatava Minarčíková.
184/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
20. 10. 2016.
185/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 15.–16. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
186/2016 ZO Vidče bere na vědomí písemnou zprávu předsedy
kontrolního výboru a ústní zprávu předsedy finančního výboru
o činnosti výborů mezi 15.–16. zasedáním ZO.
187/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných
celků a DSO, sestavený k 30. 11. 2016 bez připomínek.
188/2016 Zastupitelstvo obce 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
2016 dle přílohy č.1.
189/2016 Zastupitelstvo obce 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 2017 dle přílohy číslo 2
a rozpočet sociálního fondu ve výši 52 000 Kč.
190/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje předložený plán
inventur roku 2016 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 2016. Podklady připraví účetní obce
paní Ivana Matulová.
191/2016 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 novelou nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ze dne 28. 11. 2016, navýšení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva s platností od 1. 1. 2017 dle přílohy číslo 3.
192/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a manželé J. P.
a M. P. kupují pozemek p.č. 2844 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 433 m2 za vzájemně dohodnutou cenu
a pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.
193/2016
Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí Vidče
a panem Z. V. Vlastník pozemku p. č. 65 pan Z. V. umožní obci
Vidče provést stavbu Sesuv půdy v obci Vidče, Stabilizace sesuvu
u RD č.p. 13, za podmínek uvedených ve smlouvě. Zastupitelstvo
obce Vidče pověřuje starostu Smlouvu o právu provést stavbu
na cizím pozemku podepsat.
194/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí Vidče a manžely J. V.
a V. V. Vlastníci pozemků p. č. 31/1 a 2908 manželé J. V. a V. V.
umožní obci Vidče provést stavbu Sesuv půdy v obci Vidče,
Stabilizace sesuvu u RD č.p. 13, za podmínek uvedených
ve smlouvě. Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje starostu
Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku podepsat.
195/2016
Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí Vidče
a manžely J. M. a K. M. Vlastníci pozemků p. č. 826/2 a 824/4
manželé J. M. a K. M. umožní obci Vidče provést stavbu Sesuv
půdy v obci Vidče, Stabilizace sesuvu u RD č.p. 13, za podmínek
uvedených ve smlouvě. Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje
starostu Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
podepsat.
196/2016
Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí Vidče
a panem V. K. Vlastník pozemků p. č. 63/2 a p.č. 60 pan V. K.
umožní obci Vidče provést stavbu Sesuv půdy v obci Vidče,
Stabilizace sesuvu u RD č.p. 13, za podmínek uvedených
ve smlouvě. Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje starostu
Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku podepsat.
197/2016 ZO Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce
na rok 2017.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 32/2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 5. 12. 2016
254/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
255/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 30 ze schůze rady dne 14. 11. 2016 a usnesení č. 31
ze schůze rady dne 23. 11. 2016.
256/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8017991 Vidče, p.č. 79/3, 79/4, NNV, NNK
a pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

257/2016 Rada obce Vidče schválila Plán zimní údržby Obce
Vidče na rok 2017.
258/2016 Rada obce Vidče schvaluje Žádost Základní školy
ve Vidči o schválení účelového daru ve od firmy Vakuum servis
s.r.o. k financování potřeb folklorního souboru Valašenka.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Svoz odpadu v I. pololetí roku 2017
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
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
SVOZ: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 17. 5., 7. 6. a 21. 6. 2017.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET

láhve, plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového
zboží, fólie, obaly a láhve z umělých hmot.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5. a 14. 6. 2017.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané
či sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír,
spisy, katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5. a 14. 6. 2017.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené typy
pytlů budou ve svozový den přichystány na místech, ze kterých
jsou běžně vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány nebo
jiným způsobem zajištěny tak, aby při manipulaci (nakládání)
nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.
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Myslivost
Vážení přátele myslivosti, dovolte mi, abych vás
pozdravil v novém roce a popřál prožití roku 2017 tak, abychom si
za rok mohli říci, že to byl dobrý rok.
V loňském roce jsem se snažil nastínit, co obnáší činnost
myslivce během roku. Při hledání tématu na dnešní sloupek jsem
narazil na problém, který se týká všech občanů, kteří jsou
vlastníky legálně držené zbraně. Jedná se o sportovní střelce,
sběratele, myslivce nebo držitele krátkých zbraní pro ochranu
osob a majetku.
V tomto roce budou naši zákonodárci schvalovat
„zbraňovou legislativu“ tedy novelu Ústavního zákona
o bezpečnosti České republiky č. 110/1998 Sb., který by měl
nově definovat ústavní právo na zbraň.
Dá se říci, že o stejné problematice a ve stejném
období bude jednat i evropská legislativa. Ta, ale na rozdíl
od práva na držení zbraně, bude usilovat o maximální omezení
držení zbraně.
Jak vše dopadne? Bude mít větší váhu ústava nebo

evropské právo?
Češi v nedávné minulosti poznali mnohé. V březnu 1939
se braly krátké zbraně, za heydrichiády se musely odevzdat
i lovecké zbraně. Za minulého režimu se zase důkladně
„kádrovaly osoby“, které žádaly o zbrojní průkaz. No jak to
dopadne ve „společné Evropě“ to uvidíme.
A na závěr to nejdůležitější –
pozvání. Totiž 28. ledna náš spolek
pořádá tradiční myslivecký ples,
na který vás za všechny členy zvu.
Pro každého bude připravena bohatá
tombola, pestrá nabídka zvěřinových
specialit, skvělá hudba, ale hlavně
možnost setkání se s přáteli a blízkými
a tím záruka dobré zábavy.
Na setkání se těší
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

Prosinec ve videčské škole
Také vánoční měsíc byl v Základní škole Vidče pestrý
na různé události a aktivity:
1. prosince ukončili bruslení na Zimním stadionu v Rožnově
pod Radhoštěm naši prvňáčci a druháčci.
2. prosince besedovali ve videčské knihovně žáci 1. a 3. třídy,
2. třída se vypravila do knihovny 7. prosince.
5. prosince zavítal pod patronátem žáků 9. ročníku do školy
Mikuláš. Za doprovodu andělů a čertů navštívil všechny děti jak
základní, tak mateřské školy.
6. prosince navštívili předškoláci z MŠ Vidče děti z 1. třídy. Měli
tak možnost se přesvědčit, co už jejich o něco málo starší
vrstevníci umí a také se seznámili s prostředím, kam budou od září
příštího školního roku pravidelně docházet.
9. prosince vyjela většina žáků druhého stupně na literárněkulturní exkurzi do předvánoční Prahy. Měli možnost procházet
nádvořími Pražského hradu, z Hradu pak směřovaly jejich kroky
na Staroměstské náměstí a proslulé vánoční trhy. Dalším bodem
programu byla prohlídka prostor Národního divadla s průvodcem.
Poté následovalo osobní volno, které každý využil po svém.
V podvečerních
hodinách
proběhl
přesun
metrem
do Kongresového centra, kde děti zhlédly muzikál Ať žijí
duchové. I přes náročný program celého zájezdu byli žáci
spokojeni a už se těší na další podobnou akci.
15. prosince se žáci 8. ročníku v rámci dějepisného vzdělávacího
programu zúčastnili celodenní výpravy za historií habsburské
Vídně. Pod vedením průvodce PhDr. Pavla Kočího navštívili
spoustu památek, o nichž získali i odborné informace. Nechyběla

ani návštěva světoznámých vánočních trhů před Novoměstskou
radnicí.
15. prosince uspořádali žáci 3. třídy s paní učitelkou Hladkou
a ve spolupráci s rodiči svůj první Vánoční jarmark. Od 8 do 12
hodin děti prodávaly své výrobky, jídlo, sladkosti, vánoční
dekorace a další drobnosti. Jarmark měl také charitativní podtext,
protože část jeho výtěžku poputuje do zlínské ZOO na sponzorství
novorozené žirafí samičky Tary.
16. prosince přispěla k vánoční náladě svým vystoupením Jak to
bylo o Vánocách... v místním KD také Valašenka pod vedením
paní učitelky Smílkové.
22. prosince proběhly ve škole v duchu Vánoc třídnické
hodiny a pak už se žáci i učitelé rozprchli užít si vánočních
prázdnin v kruhu svých nejbližších.
Alena Cábová
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Zprávičky z mateřské školičky
Zápis k povinné školní docházce: /ZŠ/
Od 1. 1. 2017 změna termínu 1. – 30. duben (konkrétní termín
vyhlásí ředitel školy) § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání Seznam dětí, pro které je škola spádová (Obecní
úřad) Místo trvalého pobytu dítěte (registr. Obyvatel).

Odklad povinné školní docházky:
O odklad žádá zákonný zástupce písemně v době zápisu, nutnost
doložit:
1. Doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP –
Valašské Meziříčí)
2. Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického
psychologa
Aby mohl ředitel školy rozhodnout o Odkladu povinné školní
docházky, musí být obě doporučení kladná. Pro bezproblémový
průběh správního jednání platí pro rodiče, aby si obě doporučení
přinesli s sebou již k zápisu (v předstihu se nahlásit PPP
k vyšetření s dítětem). Povinnost ŘŠ informovat zákonného
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a možných
způsobech jejího plnění.

Předškolní vzdělávání:
Od 1. 1. 2017 povinné předškolní vzdělávání dětí pětiletých
a starších a dětí, které budou mít odklad povinné školní docházky.

Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:
● Vzdělávání v mateřské škole (spádové nebo jiné než spádové)
● Individuální vzdělávání dítěte
● Vzdělávání v přípravné třídě základní školy
● Vzdělávání ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
● Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Povinnosti zákonných zástupců:
Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte ve spádové mateřské škole, pokud nezvolí
pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného
předškolního vzdělávání.
Oznámit řediteli spádové mateřské školy (nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku) o jiném způsobu plnění
předškolního vzdělávání dítěte.

Povinnost ředitele mateřské školy:
Přijme-li k povinnému předškolnímu vzdělávání dítě z jiného
školského obvodu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu řediteli spádové mateřské školy.
To jsou nejdůležitější oblasti ve školské legislativě, které jsou
nové – informace nám předali zástupci Krajského úřadu
Zlínského kraje.

Leden 2017 – Staršáci opět lyžovali
Ihned po vánocích v novém roce
se vydaly děti z MŠ Vidče na lyžařský kurz
na Bílou. Vstávání do mrazivých rán bylo
opravdu krušné, zvláště po několika
denním vánočním lenošení u pohádek
na vyhřátém gauči. Pro ty nejmenší to byl
trošku šok, pro ty zkušenější, kteří nebyli
v lyžování nováčky to byla velká zábava již
od prvního dne. Zkušení lyžaři jezdili hned
ze středního kopce na malé lanovce.
Na Bílé je vždycky sníh. Vyrábějí si ho tam
uměle a sníh tryská jako vodotrysk
nad sjezdovkou. S každým dnem klesal
počet pádů na zadnice, ale klesala také rtuť
na teploměru. Teplý čajík a svačinka přišla
lyžařům opravdu k duhu. Sympatičtí
instruktoři to dotáhli s dětmi až do pátku.
Páteční slavnostní ukončení bylo zahájeno
zpěvem třech králů a byly uspořádany
závody, kde děti předvedly rodičům co se
naučily. Kamery točily a foťáky cvakaly, když se prcci řítili
ze svahu s úsměvem na tváři. Kdybychom se jenom my dospělí
dokázali vše naučit tak rychle jako děti! Doufejme, že sníh nám

ještě vydrží, aby si lyžaři mohli sněhu jestě chvíli užívat teď když
jim to tak jde!
Zapsala Pavlína Parks

Hurá, jedeme na pohádku!
Ve čtvrtek 12. ledna se děti do školky moc těšily,
protože p. ředitelka dětem zařídila výlet do Základní školy
Záhumení v Rožnově p/R, kde si děti ze 4. třídy pro nás připravily
pohádku ,,O Sněhurce a 7 trpaslících!“ Cesta malým autobusem
byla jak let letadlem. Šup a byli jsme v opravdové škole. Vítaly
nás překrásně vyzdobené chodby – z prací dětí: sněhuláčci, ptáčci
a plno zimních vloček. P. ředitelka Jana Flesarová nás dovedla
do tělocvičny, kde jsme se usadili na žíněnky a lavičky a čekali
jsme ještě na děti z MŠ Zahrady a na děti z MŠ Tylovic. Jaké bylo
pro nás překvapení, když nastoupili páťáci se svým p. učitelem
a spustili – zazpívali pásmo veselých písniček za doprovodu
kytary. Děti odměnily páťáky bouřlivým potleskem a začala
pohádka. Nebyla to pohádka obyčejná – byl to nádherný muzikál
O SNĚHURCE, který děti zvládly na velikánkou jedničku. Moc
všem děkujeme za přípravu, ochotu a pozvání.
p. ředitelka Hana Crhová
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Kulturní komise Rady obce Vidče Vás zve na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL,
který se koná
v sobotu 18. února 2017 ve 14.00 hod.
v sále Kulturního domu ve Vidči.
Čeká Vás zábavné odpoledne v maskách pro děti
i dospělé, plné hudby, tance, soutěží a her.
Chybět nebude bohatá tombola a občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast.
Zároveň děkujeme všem sponzorům,
kteří na tuto akci jakýmkoliv způsobem přispěli.

Vánoční turnaj amatérů ve stolním tenise
Ve středu 28. 12. 2016 se jako již tradičně, konal turnaj
amatérských hráčů stolního tenisu.
Opět se začínalo turnajem dětí, kterých by jsme si přáli
větší počet, ale i zůčastněných sedm mladých sportovců si turnaj
náležitě užilo.
Po skončení zápasů dětí, přišli na řadu dospělí. Celkem
se zúčastnilo 17 mužů a 7 žen. Někteří pravidelní účastníci letos
nedorazili, ale opět překvapilo pár nových tváří.
Hrálo se na třech stolech systémem “každý s každým“
ve 4 skupinách. Ženy hrály svou skupinu.
Dva nejlepší muži z každé skupiny postoupili
do finálové skupiny ,kde opět hráli stejným systémem jako
v základní. Nepostupující ze skupin hráli dále vyřazovacím
systémem na dvě porážky.
Po tuhých bojích vypadalo celkové pořadí takto:
Děti:
Ženy:
Muži:
1. Hanáček Jáchym
1. Kolibalová Dana
1. Mičkal Karel
2. Novák Lukáš
2. Zemanová Věra
2. Maceček Jiří
3. Hanáček Pavel
3. Obluková Bohuslava
3. Vaníček Martin
4. Mičkal Filip
4. Mičkalová Romana
4. Fuksa Jaroslav
5. Mroček Tobiáš
5. Polášková Lucie
5. Mičkal Radek
6. Hanáčková Johana 6. Vičanová Lucie
6. Vávra Petr
7. Vávra Mikuláš
7. Fuksová Eliška
7. Kozel Lumír
8. Mičkal Petr
Doufáme, že příští rok se sejdeme v ještě hojnějším počtu
a děkuji firmě Cobbler s.r.o. za sponzorský dar do soutěže.
Petr Kubját
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Dres české hokejové reprezentace oblékl videčský Štěpán Fryšara
V hlavním městě Finska Helsinkách se ve dnech
4. - 6. 11. 2016 uskutečnilo reprezentační trojutkání v hokeji
Finsko-Česko věkové kategorie do 19ti let a mělo videčskou stopu
v osobě Štěpána Fryšary.
Štěpán hrající za extraligový juniorský tým Zlína, kde je
aktuálně nejlepším střelcem, si díky výborným výkonům v klubu
vysloužil nominaci do mládežnické reprezentace.
Česká devatenáctka pod vedením trenéra Jiřího Dopity
první dva zápasy podlehla finskému soupeři 2:4 a 0:4, posledním
utkáním si však naši reprezentanti spravili náladu výhrou 3:2.
Štěpán odehrál všechna tři utkání v základní sestavě a i když se
bodově neprosadil odvedl kvalitní výkony.
Josef Fryšara

V zápase Extraligy juniorů
Zlín - Pardubice Štěpán právě
překonal reprezentačního
kolegu Kloučka

Štěpán při zpracování puku
v reprezentačním utkání
Finsko – Česko
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