Informace obecního úřadu
Slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané obce Vidče,
zdravím Vás všechny na počátku roku 2018 a přeji
Vám všem rok šťastný, úspěšný, plný splněných přání,
splněných slibů a nadějí. Přeji Vám rok naplněný láskou,
tolerancí a optimismem.
Nástup nového roku bývá spjat s plány a cíli, které
bychom chtěli v daném roce dosáhnout. Rád bych Vás touto
cestou seznámil s těmi nejdůležitějšími, jenž jsme pro letošní
rok stanovili v naší obci. První letošní významnou investiční
akcí by se měla stát oprava části komunikace „u Kočíbů“
spojující naši obec s Velkou Lhotou. Tuto opravu jsme chtěli
realizovat již v roce 2017, bohužel vyřešení majetkoprávních
vztahů a příprava projektové dokumentace trvala déle, než jsme původně předpokládali. V době školních prázdnin by se mělo dočkat
rekonstrukce staré asfaltové hřiště v areálu mateřské školy – současný nevyhovující povrch bude nahrazen novou, bezpečnou
multifunkční plochou. Předpokladem realizace je schválení dotace, jenž jsme v prosinci podávali na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Další významnou akcí závislou na přidělení dotace z Ministerstva školství by se měla stát přestavba části přízemí budovy tělocvičny
(bývalých dílen) na nové učebny školní družiny včetně chybějících sociálních zařízení. V budově tělocvičny máme ještě nachystanou
projektovou dokumentaci k rekonstrukci šaten sloužícím veřejnosti a žákům ZŠ. Nicméně v této chvíli ještě nepadlo rozhodnutí, zda
k tomuto letos dojde. V současné době zpracováváme podklady pro žádost o dotaci na Zlínský kraj – s finanční spoluúčastí kraje
bychom chtěli zrekonstruovat sál kulturního domu tak, aby poskytoval komfortní podmínky pro pořádání koncertů, divadel a dalších
kulturních akcí. V letošním roce se obrátíme také na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o finanční příspěvek na výstavbu bytů
v budově pošty – zda a kdy by byla výstavba realizována, závisí na úspešnosti a termínu vyhodnocení ze strany ministerstva.
Velkou váhu a naši podporu budou nadále mít kulturní akce, na něž jste z posledních let zvyklí a setkáváme se na nich
v hojném počtu. Jen namátkou bych zmínil kácení máje, Jánské ohně, Videčské rockování a spousta dalších. A kdo ví, nechme se
překvapit, třeba členové kulturní komise přijdou s dalším novým nápadem, jak obohatit společenské dění ve Vidči.
Za Zastupitelstvo obce Vidče Mgr. Pavel Drda

Upozornění pro chovatele prasat
Dne 11. 1. 2018 vešlo v platnost a účinnost nařízení Státní veterinární správy, které nařizuje
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském
kraji. Tímto opatřením se stanoví povinnost všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského
kraje nahlásit do 31. 1. 2018 příslušné obci tyto údaje: chovatel (jméno, název), adresa chovatele,
kontaktní osoba, kontakt (tel., e-mail), registrační číslo chovu, místo chovu (adresa), počet prasat. Chovatelé
v naší obci mohou tyto údaje nahlásit telefonicky na čísle 571 655 010, nebo prostřednictvím mailu matrika@vidce.cz
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Café bar Bora Bora přijme servírku/číšníka
Café bar Bora Bora přijme servírku/číšníka
do nově zrekonstruované kavárny – baru
v centru obce Vidče.
Jedná se o hlavní PP, krátký/dlouhý týden.
Požadujeme praxi a příjemné vystupování. Možnost
práce také na zkrácený PP.
Více informací na cafebarbora@seznam.cz

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. 11 skupin koledníků vybralo celkem 85 025 Kč.
Vybralo se tak téměř o 8 000 Kč více než v roce loňském a potvrdil se tak trend, kdy jste Vy coby dárci rok od roku
štědřejší. Všem dárcům, koledníkům a jejich doprovodu děkujeme.

Omluva
Na základě rozhodnutí krajského soudu jsem povinen na své náklady zveřejnit tuto omluvu:
„Chtěl bych se tímto omluvit panu Ing. Ladislavu Trčkovi za text, který jsem uveřejnil dne 12. 3. 2014, 10. 9. 2014
a 22. 1. 2015, v němž jsem se nepravdivě, neuctivě a zcela v rozporu s dobrými mravy vyjadřoval k jeho osobě, profesním schopnostem,
a charakterovým vlastnostem. Vše, co jsem uvedl se nezakládá na pravdě. Za toto se omlouvám. Pavel Kroča

Výpis z usnesení č. 24/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 14. 12. 2017
273/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 23. řádného
zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení paní Kateřina
Němcová, Mgr. Šárka Pavlíčková a ověřovatelé zápisu: pan Petr
Pavelka a pan Oldřich Bury, zapisovatelkou byla určena
Ing. Svatava Minarčíková.
274/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo omezující opatření
dle Jednacího řádu zastupitelstva obce § 7 odst. 14 – aby nikdo
nemohl mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát – aby doba
diskusního vystoupení se omezila na 5 minut, u předkladatele
na 10 minut – aby technické poznámky se zkrátily na 3 minuty.
275/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 23/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
26. 10. 2017.
276/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 23.–24. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
277/2017 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedy
kontrolního výboru a předsedy finančního výboru o činnosti výborů
mezi 23.–24. zasedáním zastupitelstva obce.
278/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2017 do 31. 11. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků
a DSO, sestavený k 31. 11. 2017 bez připomínek.
279/2017 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.7 rozpočtu obce za rok
2017 dle přílohy č.1.
280/2017 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 2018 dle přílohy č. 2 a rozpočet
sociálního fondu ve výši 50 000 Kč.
281/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu obce Vidče pro roky 2019 – 2020 dle přílohy č.3.
282/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje předložený plán
inventur za rok 2017 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 2017.
283/2017 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje jmenování členů školské rady v tomto složení:
Mgr. Pavel Drda, Mgr. Pavel Kuběja a Mgr. Lumír Ondřej.
284/2017 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 nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC ze dne
11. 9. 2017, odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy
číslo 4. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
285/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podle § 84, odst. 2,
bod „plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem“ zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 6, odst. 5, písm. b) a § 47, odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů (stavební zákon), Zprávu o uplatňování
Územního plánu Vidče za období 12/2013 – 09/2017, jejíž součástí
je zadání změny č. 1 Územního plánu Vidče.
286/2017 Zastupitelstvo obce bylo informováno starostou obce
o územní studii v lokalitě V Horních Úlehlách, plochy BI 16, BI 17
a DS 52 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení o navrhovaném
urbanistickém řešení. Toto řešení bere Zastupitelstvo obce Vidče
na vědomí.
287/2017 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které pan J.V. prodává a obec Vidče kupuje
pozemek p.č. 1166/1 (orná půda) o výměře 2 312 m 2 a pozemek
p. č. 1166/2 (trvalý travní porost) o výměře 3 399 m2, za kupní cenu
stanovenou odhadem tržní hodnoty a pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
288/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění směnnou smlouvu
s finančním vyrovnáním mezi smluvními stranami: obec Vidče
na straně jedné a manželi M. K. a M. K. na straně druhé, a to směnu:
pozemku p. č. 2823/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře
107 m2, ve vlastnictví obce Vidče, který vznikl dělením pozemku
p.č. 2823/1 geometrickým plánem číslo 1437-134/2017 za pozemek
p.č. 1548 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 133 m2
ve vlastnictví manželů Kubáňových. Zastupitelstvo obce souhlasí
s dohodou, že obec Vidče doplatí manželům M. K. A M. K. finanční
kompenzaci za rozdíl ve výměrách pozemků.
289/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bezúplatný převod
pozemku p.č. st. 112/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 51 m2,
jehož součástí je budova bez č.p/č.e., objekt občanské vybavenosti
a pozemku p.č. 300/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 279
m2 vše v k.ú. Vidče z vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezka do vlastnictví obce Vidče. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podepsat darovací smlouvu.
290/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu s ustanovením
§ 2079 a násl., ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, uzavřenou mezi Obcí Vidče a panem V. H.
na odkup vodovodního řadu na pozemcích parc.č. 1013/1 (ost.
plocha, neplodná půda), 2793/1 (ost. plocha, ost. komunikace),
2793/2 (ost. plocha, ost. komunikace), zapsaných na listu vlastnictví
č. 1003, pro obec a katastrální území Vidče, u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. Tato
smlouva je uzavřena na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavřené dne 26. 3. 2014 a schválené radou obce dne 13. 3. 2014,
usnesením č. 48/2014.
291/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje žádost o odkup části
pozemku v majetku obce p.č. 263/2 (ost. plocha, ost. komunikace)
o výměře cca 200 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje části
pozemku zveřejnit na úřední desce.
292/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí žádost
o finanční příspěvek na opatření stabilizace sesuvu půdy
na pozemcích p.č. 1488 a p.č. 1486/2 a pověřuje starostu obce v této
záležitosti dále jednat.
293/2017
Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán práce
zastupitelstva obce na rok 2018.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce
+
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Usnesení č. 48/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 12. 2017
391/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
392/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 47 ze schůze rady dne 15. 11. 2017. Všechny úkoly byly
splněny.
393/2017 Rada obce Vidče schvaluje prominutí 4 měsíčních nájmů
prodejny v budově tělocvičny z důvodu ztíženého prodeje po dobu
rekonstrukce budovy.
394/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádosti
místních spolků o poskytnutí individuální dotace dle zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění §10a, odst. 3 zákona č. 24/20015 Sb. na rok 2018 a zároveň
schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Vidče a pověřuje starostu obce smlouvy
podepsat.
395/2017 Rada obce Vidče schvaluje žádost o dar z Českého svazu
ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům
přírody Poodří, Bartošovice č.p. 146 ve výši 5 tis. Kč na záchranu
volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice pro poraněné, či
jinak handicapované volně žijící živočichy v roce 2018. Zároveň
schvaluje Darovací smlouvu a pověřuje starostu obce tuto Darovací

smlouvu podepsat.
396/2017 Rada obce Vidče schvaluje žádost o povolení rychlostní
zkoušky Valašské rally ValMez 2018, která se uskuteční 25. 3. 2018.
397/2017 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku uzavřenou mezi Obcí Vidče a paní M. Š.,
panem R. Š., bytem Julia Fučíka 911 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
na stavbu vodovodní přípojky a kanalizační přípojky pro budoucí
novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1052/15 v k.ú.
Vidče a v majetku obce Vidče.
398/2017 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti Smlouva o zřízení věcného břemene podle § 1257 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
uzavřenou mezi Obcí Vidče a paní M. Š., panem R. Š., bytem Julia
Fučíka 911 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na pozemcích
parc. č. 1052/5 a 1052/6 ve vlastnictví Obce Vidče a v k.ú. Vidče
na služebnost stezky a cesty pro budoucí novostavbu rodinného
domu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Valašská rally ValMez 2018 březnovým tahákem
Dobrý den vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
se začátkem nového roku se přiblížil termín 37. ročníku
Valašské rally ValMez 2018. Prestižní automobilová soutěž je
na úvod sedmidílného seriálu Mistrovství České republiky v rally
na programu ve vsetínském a novojičínském regionu ve dnech
23. – 25. března 2018.
Centrem rally a hostitelem hlavního doprovodného
programu se posedmnácté stane město Valašské Meziříčí.
Kopřivnický polygon automobilky Tatra poskytne účastníkům
valašské automobilové soutěže servisní zázemí.
S novým pořadatelem JTRT pro s.r.o. se Valaška
nejenom vrátila do nejprestižnějšího českého šampionátu, ale
ambiciózní tým se pro letošní ročník rozhodl kandidovat rovněž
do evropského seriálu European Rally Trophy (ERT). To
znamená, že soutěž ponese přívlastek kandidátský podnik ERT
– Central. To však není jediné zahraniční propojení Valašské
rally ValMez v roce 2018. Valaška je podruhé v řadě součástí
Valašsko-Tatranského poháru. Cílem těchto kroků pořadatele je
zajistit valašské soutěži nejen vyšší sportovní kvalitu, ale také
společenskou prestiž.
Připravovaný ročník zůstane shodný s loňským
programovým formátem, tedy pátek až neděle. Kromě tradičních
předstartovních procedur, jako je například administrativní
přejímka posádek a technická soutěžních automobilů, odstartuje
rally oficiálně na valašskomeziříčském náměstí v pátek 23. března
v podvečer přejezdem soutěžních posádek startovního můstku.
Na stejné místo posádky přijedou v neděli 25. března odpoledne.

V sobotu 24. března zahájí sportovní část programu rally
shakedown (testovací jízda) v Kopřivnici a následný ostrý start
z prostoru servisní zóny. Od tohoto momentu čeká na posádky
nejedna novinka. Valašská rally ValMez 2018 zařadí
do programového itineráře více než čtyřicet procent zcela nových,
nebo dlouhodobě nevyužívaných úseků, což bude platit hlavně
pro sobotní etapu.
Na detailnější informace k trati letošní Valašky je zatím
brzy. Avšak již nyní je možné prozradit, že plánovaný
harmonogram obsahuje 15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích
ve valašských, lašských a oderských kopcích. Pořadatelé
očekávají při přibližně 600 kilometrů dlouhé trati Valašské rally
ValMez 2018 na 160 kilometrů měřených testů. Sedm v sobotní
a dalších osm v nedělní etapě, včetně dvou průjezdů rychlostní
zkoušky na polygonu Tatry.
Informačním kanálem 37. Valašské rally ValMez 2018
se stane postupně aktualizovaná stránka www.valasskarally.cz,
informace k soutěži naleznou zájemci také na facebookovém
profilu Valašská Rally Valmez. Děkujeme vám za případné
uveřejnění upoutávky (pozvánky) na 37. Valašskou rally ValMez
2018 ve vašich novinách, zpravodajích či na internetových
stránkách. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Další tiskové informace s již detailnějšími informacemi budou
postupně následovat.
37. Valašská rally ValMez 2018, tiskový servis
Tomáš Plachý (GSM: +420 724 050 188)
Dušan Póč (GSM: +420 739 642 317)

Copak pro nás v mateřské školce připravil měsíc leden?
Odpočatí a s mnoha zážitky z radostných vánoc se děti
s chutí opět navrátily do mateřské školy za svými kamarády. První
týden si děti sdělovaly zážitky, a také jsme si vyprávěli o další
tradici, a sice o 3 králích. Děti vědí kdo byli, kdo je poslal, odkud
šli a kam a proč. Známá písnička zněla ve třídě celý týden, až si
děti nacvičily všechny sloky a v pátek se vypravily do terénu,
na opravdovou koledu. Každý staršák si udělal svou korunu
a někteří měli dokonce tu čest obléci se do pravých královských
obleků ušitých od paní Sušňové. Naši králové koledovali
po vesnici, navštívili obecní úřad, poštu, kadeřnictví, obchod,
a školu a tam se potom zastavili na chvíli si pohrát se svými
kamarády. Na zpáteční cestě se tradičně stavili u sousedů Goláňů
a Fusků. A co vykoledovali? Od oříšků, přes bonbóny, čokolády
a peníze a dokonce v obchodě dostali i dětské šampaňské z čehož
měli neskutečnou radost. Ještě zazpívali paní kuchařce
a mladšákům a po dlouhé pouti padli na lehátka.

V dalším týdnu hned v pondělí čekal na naše děti
lyžařský výcvik. Vždyť není nikde sníh!? Bědovali všichni netušíc
že na Bílé sníh magicky vždycky na děti čeká! I tentokrát tam sníh
opravdu byl. Pondělí, jako každý první den byl náročný
s organizací ale i deštěm, který nás na chvíli ráno postrašil, ale než
jsme obuli lyžáky bylo fajn a sluníčko se usmívalo až do konce
týdne. Malí lyžaři se poznávají podle barvy čepic, a jejich
instruktoři jsou mladí veselí kluci, učitelé, sportovci, praktikanti,
kteří mají rádi lyžování, děti a zimní zábavu. Děti je milují snad
i proto, že jsou to převážně chlapi, neboť co se týče výchovy dětí,
většinou se kolem dětí hemží samé osoby rodu ženského. V pátek
měli lyžaři velké závody a předvedli i maminkám a tatínkům co se
naučili.
Sportem ku zdraví, je krásné vést děti již od mala
ke zdravému způsobu života a sportování. Zimním sportům zdar!
Zapsala Pavlina Parks
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Prosinec ve videčské škole
Ne všechny, ale většina událostí, které se odehrály
ve videčské škole během prosince, se týkala zimy
a nadcházejícího období Vánoc.
Třeťáci a čtvrťáci jezdili bruslit (a pokračovat budou
i v lednu) na Zimní stadion do Rožnova pod Radhoštěm.
1. prosince proběhlo u kostela ve Vidči slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Svým vystoupením zpestřila tento
program i Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové.
4. prosince se celá škola sešla v místním KD. Divadlo
Studna z Hluboké nad Vltavou zde žákům zábavnou formou
přiblížilo okolnosti narození Ježíše Krista ve čtyřech
zdramatizovaných zastaveních s názvem „Byla cesta, byla
ušlapaná . . .“ .
Začátkem prosince poprvé besedovali ve videčské
knihovně naši prvňáčci. Paní knihovnice si pro ně připravila
besedu „Špaček knihomol“. 7. prosince se vypravili do knihovny
i šesťáci na aktivní besedu „Perseus – syn Diův“ s tematikou
starých řeckých bájí a pověstí.
7. prosince se vydali za Vánocemi do zámku Lešná
u Valašského Meziříčí žáci 3. a 4. třídy, zároveň ještě podnikli
exkurzi do Ovocentra. Téhož dne zavítala mezi děti 1. a 2. třídy
paní Vitíková z Valašského Meziříčí s kreativním tvořením –

pískováním.
8. prosince se utkali třeťáci a čtvrťáci v „Mikulášské
laťce“. V každé třídě se soutěžilo zvlášť v chlapecké a zvlášť
v dívčí kategorii. V kategorii chlapců si doskočili na první příčku
Marek Vančura (3. roč.) a Adam Šrámek (4. roč.), v dívčí
kategorii se umístily na prvním místě Štěpánka Sedláčková
(3. roč.) a Kamila Vavrušová (4. roč.).
13. prosince pokračovaly práce žáků 2. třídy na projektu
„Střídaní ročních období“. Tentokrát bylo cílem vyměnit obsahy
podzimních sklenic za zimní.
Na 19. prosince dostala celá škola pozvání od žáků
9. ročníku do videčského KD. Naši deváťáci ve spolupráci
s prvňáčky si pro nás připravili vánoční pásmo plné koled
a zajímavých informací o době adventní a vánoční. Bylo to
příjemné zastavení v předvánočním shonu, všichni jsme si
uvědomili, že Vánoce už jsou opravdu za dveřmi.
22. prosince proběhly ve škole v duchu Vánoc
třídnické hodiny s předáváním přání a vánočních dárků a pak
už se žáci i ostatní zaměstnanci školy rozprchli užít si
vánočních prázdnin v kruhu svých nejbližších.
A. Cábová

Plesová sezóna je v plném proudu
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Kulturní komise Rady obce Vidče Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL,
který se koná v sobotu 17. února 2018 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.
Děkujeme všem sponzorům a mecenášům za dary a příspěvky do tomboly. Případnou podporu přijímá:
p. Blanka Drdová a p. Zdenka Holišová – v ZŠ Vidče

Informace oddílu odbíjené
Naši nejmenší hráči se
25. 11. 2017 zúčastnili turnaje
barevného volejbalu,tentokrát
pořádaného
volejbalovým
oddílem Palkovice. Hrály se
všechny barvy, naše děti, kvůli
nemoci,
hrály
pouze
oranžovou, která se hrála
za účasti 18 družstev. Adam
Randýsek a Vašek
Bělunek
byli
17.,
František
Daněk
a Katka Hendrychová
obsadili 5. místo a Míša
Urbanová s Kristýnkou
Těhanovou byly třetí.
Gratulujeme.
Mladší žačky a žáci hráli 25. 11. v Napajedlích
druhé kolo krajského přeboru. Ze čtyř zápasů jeden vyhráli.
Poslední kolo krajského přeboru v letošním roce se hrálo
10. 12. v Zašové. Turnaje se účastnily, mimo naše hráče,
žačky z Kroměříže, Zlína a Traplic. I když se nám
nepodařilo vyhrát, projevily naše děti v zápasech velkou
bojovnost, což se projevilo v množství uhraných bodů

v jednotlivých setech. Další zápasy budou hrát děti až v lednu.
Družstvo kadetek hrálo v neděli 3. 12. doma se
Vsetínem. Děvčata hrály dva zápasy, jeden prohrály, druhý
po velmi bojovném výkonu vyhrály 3:2. Poslední zápasy
v letošním roce budou hrát děvčata 17. 12. v Kroměříži.
Touto cestou děkujeme všem, kdo nám a dětem celý rok
pomáhali. Všem příznivcům, hráčům a hráčkám přejeme vše
nejlepší do Nového roku.
Trenérky oddílu odbíjené

Fotbal TJ Vidče
Podzim 2017 mládežnické týmy
Již
druhým
rokem
pokračujeme
v hlavních kategoriích ve spolupráci se
sousední Valašskou Bystřicí. Ve sdružených
družstvech působí Dorost ve Vidči, naopak
Starší žáci ve Valašské Bystřici. Mladší žáky
jsme pro letošní sezónu nepřihlásili, avšak
zimních halových turnajů se budou kluci
účastnit. 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 1999 – 2002.
Před sezónou skončil v této kategorii pouze Jan Kubját, mužstvo
doplnili ze starších žáků Michal Mrkvica a nově Metoděj
Stodůlka, Karel Kozák a Vojtěch Kolář. Před sezónou kádr
mužstva opět čítal 19 hráčů. Třináct kluků registrováno ve Vidči,
šest ve Valašské Bystřici. Trenérské posty beze změny, nadále
u týmu pokračují Vladislav Basel a Božetěch Jurča. Dorost má
za sebou snad nejúspěšnější podzimní část sezóny za poslední
roky. Suverénní první místo v tabulce, sedm zápasů sedm výher
a na jaro slušný náskok osmi bodů na druhý tým v tabulce.
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Starší žáci
Druhým sloučeným družstvem jsou starší žáci. Mužstvo
působí ve Valašské Bystřici pod vedením hlavního trenéra Zdeňka
Němce, kterému vypomáhají Josef Vičan a z Val.Bystřice
Miroslav Mroček. V této kategorii nastupují kluci ročník 2003
a 2004, které jsme doplnili o mladší žáky ročník 2005 a 2006.
Před začátkem sezóny pouze deset kluků věkově starší žáci. Proto
jsme pro sezónu 2017/18 nepřihlásili do soutěže družstvo
mladších žáků a všechny tyto kluky věkově posunuli do kategorie
starších žáků již na celé hřiště. Během podzimu se kádr mužstva
ustálil na osmnácti hráčích. Čtrnáct kluků registrováno ve Vidči,
čtyři ve Valašské Bystřici. Po podzimu solidní střed tabulky páté
místo.
Starší přípravka
Třetím mládežnickým celkem v žákovských kategoriích
je starší přípravka. Výhradně hráči a hráčky našeho oddílu z Vidče
a Stříteže nad Bečvou s ročníkem narození 2006 holky, kluci 2007
a výše. Nová trenérská dvojice Lumír Ondřej - Vladimír Nerád.
Rovněž početný kádr mužstva čítající 14 hráčů. Starší přípravka
nastupuje stejně jako vloni k zápasům v počtu 5+1. Podzimní část
sezóny byla opravdu povedená, vždyť kromě dvou utkání všechny
další vyhrála. Co však potěší ještě víc, je nadšení pro hru,
povzbuzování se navzájem a bojovnost. Několikrát tým dokázal
zvrátit nepříznivý průběh zápasu. Kluci – a jedna dívka – si
potvrdili známé pravidlo, že se hraje až do závěrečného hvizdu
Okresní přebor dorost
1. sd Vidče/Val.Bystřice
7
7 0 0 0
53: 7
21
2. sd Dolní Bečva/Hutisko 7
4 0 1 2
30: 16
13
3. Hrachovec
7
4 0 0 3
27: 21
12
4. Juřinka
7
3 0 0 4
18: 23
9
5. Ústí u Vsetína
7
3 0 0 4
20: 38
9
6. Podlesí
7
2 1 0 4
29: 37
8
7. Jarcová
7
2 0 0 5
31: 25
6
8. Francova Lhota
7
2 0 0 5
13: 54
6
Ze soutěže se odhlásilo družstvo TJ Sokol Valašská Polanka
1.
2-3.
2-3.
4-5.
4-5.
6.
7-11.
7-11.
7-11.
7-11.
7-11.

Tabulka střelců dorost
Richard Cáb
16 branek
Jakub Kubját
10 branek
Jakub Smílek
10 branek
Ondřej Dobeš
4 branky
Matěj Kapoun
4 branky
Patrik Kopecký
3 branky
Karel Kozák
1 branka
Vladimír Merta
1 branka
Matyáš Halačka
1 branka
Lukáš Petružela
1 branka
Dominik Mazan
1 branka
vlastní
1 branka

1.
2.
3-6.
3-6.
3-6.
3-6.
7-8.
7-8.

rozhodčího a některé zápasy se jim podařilo strhnout na svou
stranu doslova v posledních sekundách. Pocity po takových
utkáních jsou odměnou a povzbuzením pro hráče, jejich rodiče,
ale také pro trenéry.
Mladší přípravka
Nejmladší družstvo našeho oddílu, mladší přípravku tvoří kluci
a holky ročník narození 2009 a výše. Trenérem mužstva je Radek
Mičkal, kterému vypomáhají Petr Pavelka a Karel Mičkal.
Před začátkem soutěžního ročníku 2017/18 šest kluků ročníku
2008 odešlo do starší přípravky, ale o stejný počet dětí se nám
podařilo družstvo doplnit. Do tréninků se tak zapojuje kolem
14 dětí. Mladší přípravka hraje svou soutěž turnajově, každý
víkend za účasti 4 družstev, systémem „každý s každým“ se 4-mi
hráči v poli a brankářem. Bohužel v letošní podzimní části sezóny
bylo z důvodu špatného počasí sehráno pouze pět z osmi
plánovaných turnajů. Špatné počasí mělo za následek i nebývale
velké množství zrušených tréninkových jednotek a tak bylo
pro trenéry velmi obtížné zapojit nové hráče do hry. Přes všechny
tyto nesnáze jsme na turnajích obstáli a odehráli dobrá utkání
s vyrovnanou bilancí 7 výher a 8 proher. Mnohdy důležitější než
samotné výsledky dosažené na hřišti je cílem trenérů snaha
o získání srdcí dětí pro sport a fotbal, vzbuzování pozitivních
emocí, radosti ze zlepšování se, umění přijmout prohru,
uvědomování si sounáležitosti s kolektivem a učení dětí
zodpovědnosti a smyslu pro fair-play.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okresní přebor starší žáci skupina B
Jarcová
9 8 10 0
49: 10
Kelč
9 7 00 2
43: 6
sd Loučka/Rajnochovice
9 6 01 2
34: 16
sd Hutisko/Dolní Bečva
9 4 10 4
18: 19
sd Val.Bystřice/Vidče
9 4 01 4
20: 13
Hrachovec
9 3 10 5
23: 32
Podlesí
9 1 01 7
8: 35
Police
9 0 00 9
15: 79

Tabulka střelců starší žáci
Tobiáš Mroček
7 branek
Filip Maleňák
3 branky
Tomáš Michálek
2 branky
Jonáš Kapoun
2 branky
Ondřej Cáb
2 branky
Adam Onderka
2 branky
Adam Machýček
1 branka
Filip Mičkal
1 branka

1-2.
1-2.
3-4.
3-4.
5-6.
5-6.
7.
8.

26
21
19
14
13
11
4
0

Tabulka střelců starší přípravka
Josef Randýsek
11 branek
Jakub Pavlíček
11 branek
Tomáš Kraus
8 branek
Daniel Žitník
8 branek
David Vaculín
7 branek
Tomáš Kozák
7 branek
Luděk Lušovský
6 branek
Adam Merta
5 branek
vlastní
1 branka

Družstvo dorostu podzim
2017 ve složení – nahoře
zleva: Kubját Jakub, trenér
Jurča Božetěch, Mrkvica
Michal, Halačka Matyáš,
Cáb Radim, Kolář Vojtěch,
Smílek Jakub, Petružela
Lukáš, Kopecký Patrik
a trenér Basel Vladislav.
Dole opět zleva: Petružela
Matěj, Kapoun Matěj,
Žitník
Adam,
Mazan
Dominik, Dobeš Ondřej,
Cáb Richard, Kozák Karel
a Heryán Jan.
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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