Informace z obecního úřadu
Milí Vidčané,
v době předvánočního času a zejména v době vánočních
svátků mají lidé k sobě blíže, dokážeme být k sobě vstřícnější,
ohleduplnější a milejší. Během Vánoc nám tyto krásné vlastnosti
přijdou mnohdy automatické a přirozené. Přejeme nám všem, ať si
tyto ušlechtilé projevy lidskosti dokážeme přenést a všímat si jich
i v době obyčejných a všedních dnů.
Rovněž nám dovolte, abychom Vám všem popřáli svými
jmény i jmény všech členů zastupitelstva obce a také pracovníků
obecního úřadu příjemné a láskyplné prožití vánočních svátků.
Nový rok ať Vám přinese jen to dobré, zejména zdraví, štěstí,
rodinnou pohodu a ať se pro Vás rok 2016 stane rokem úspěšným.
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., 28. 12., 29. 12., 30. 12. a 31. 12. 2015.
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. 2015 do 31. 12. 2015 je možné si nechat ověřit podpis nebo fotokopii, výpisy
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů na MěÚ v Rožnově p/R, případně na pobočce
České pošty v Rožnově p/R.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu v době vánočních svátku bude probíhat ve dnech
23. 12. 2015 a 30. 12. 2015.
Děkujeme za pochopení.

Další informace
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2016 činní 45,66 Kč/m 3 včetně DPH.
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou určil cenu stočného pro rok 2016 na 24,30 Kč/m 3, cena paušálu se mění
na 70 Kč/osoba/měsíc.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Cimbálová muzika Polajka, Římskokatolická farnost Vidče a Obec Vidče

Vás zvou na koncert „Valašské vánoční koledování“

který se uskuteční 30. 12. 2015 ve 14.00 h v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči.
Na koncertě vystoupí Cimbálová muzika Polajka s primášem Petr Baklíkem, zpěv Eva Porubová Jaroslav Piškula.
Jako hosté vystoupí dětský sbor z Vidče, folklorní soubor Bača se svojí cimbálovou muzikou a primášem
Lukášem Krupou, ženský pěvecký soubor Polajka a další. Vstupné dobrovolné.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 4. 12. 2015 jsme se sešli u kostela sv. Cyrila
a Metoděje, abychom rozsvítili vánoční strom. Kromě toho, že jsme
mohli vidět vánoční strom v novém kabátě, byl pro návštěvníky
přichystán i kulturní program, jenž obstaral pěvecký sbor Zdeňka
Šimůnka, folklorní soubor Valašenka, dětský pěvecký sbor Skřivani
z Horní Bečvy a mohli jsme slyšet také Jakuba Němce při hře
na trubku. Nemohl samozřejmě chybět ani Mikuláš s anděly a čerty.
K dispozici byly rovněž stánky s občerstvením a výrobky žáků
základní umělecké školy.
Celý večer proběhl v příjemném duchu, za což bych chtěl
poděkovat zejména všem účinkujícím, dále pak firmě Emepmont s.r.o.
zastoupené Mgr. Pavlem Kubějou, která nám zdarma poskytla jak
ozvučení celé akce, tak také pana zvukaře. Dále bych chtěl poděkovat
panu faráři Karlu Janečkovi za to, že nám povolil uspořádat tuto akci
v prostranství u místního kostela, a také svolil k tomu, aby byl jako
vánoční strom vyzdoben strom právě před kostelem. Pochvalu zaslouží
rovněž žáci 9. třídy, kteří se zhostili rolí Mikuláše, čertů a andělů.
Největší díky patří ale zejména Vám všem, kteří jste na akci
dorazili a podíleli se tak na hezké atmosféře celého večera a dali nám

tím najevo, že má cenu pokračovat v pořádání těchto akcí.
Celou akci zvládli na jedničku zorganizovat paní
Milena Dudová, Ing. Veronika Gerlová, paní Eva
Kramolišová a pan Petr Pavelka.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se nezadržitelně přiblížil závěr roku a s ním
i nadcházející oslavy nejkrásnějších svátků v roce, svátků
vánočních. Dovolte mi, abych Vás na chvíli v tomto
předvánočním čase oslovil několika řádky.
Je to již rok, co naši obec řídí nové zastupitelstvo
a s ním také nový starosta v mé osobě. Kromě toho, že jsme se
během končícího kalendářního roku učili, jak složitý je a co
obnáší proces řízení obce, podařilo se nám dokončit započatý
projekt zateplení budovy OÚ a budovy pošty, na jejichž počátku
stálo bývalé vedení obce v čele s Mgr. Štěpánkou Mikulenkovou.
V areálu mateřské školy vyrostlo nové dětské hřiště v přírodním
stylu, vybudovali jsme tři nová odpočívadla pro turisty
s infotabulemi, pořídili jsme nový komunální vůz Bonetti FX100
4×4 pro svážení bioodpadu a spolu s ním i štěpkovač – vozidlo
bude uvedeno do provozu na počátku nového roku. Všechny výše
uvedené projekty byly realizovány za podpory nejrůznějších
dotačních titulů.
V oblasti dotační politiky byly podány v tomto roce ještě
tři žádosti, na jejichž úspěšné či neúspěšné vyhodnocení napjatě
čekáme. První žádost byla podána na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy na rozšíření kapacity místní základní
školy. Dle všech dostupných ukazatelů a informací nemáme v této
fázi příliš nadějí na úspěch, ale nevadí, v příštím roce budeme
hledat další možnosti, jak získat finance na tuto náročnou akci.

Další zatím nevyhodnocenou žádostí je žádost v rámci Operačního
programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce
a sociálních věcí na vybudování nové školní družiny v kanceláři
bývalého papírnictví v podloubí budovy tělocvičny. Poslední
žádost, kterou jsme v tomto roce zpracovali, je žádost na Zlínský
kraj o příspěvek na pořízení nového hasičského vozidla pro 9
osob. O tom, zda budou tyto žádosti mezi úspěšnými a mohli
bychom je tak v průběhu roku 2016 realizovat, bude jasno koncem
ledna následujícího roku.
Bez příspěvku žádného evropského ani státního fondu
získalo nový povrch 7 úseků místních komunikací, které nebyly
opraveny při opravě komunikací po stavbě kanalizace.
V neposlední řadě jsme se snažili podporovat
a obohacovat kulturní dění v obci. Kromě již zavedených akcí
organizuje od roku 2014 slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Obec Vidče. Obnovili jsme také tradici kácení máje a premiérově
jsme také uspořádali Open air music festival pod názvem První
Videčské rockování. Všechny tři akce se setkaly s kladným
ohlasem a s jejich pořádáním a vylepšováním budeme pokračovat
i v roce příštím.
Tolik tedy ve stručnosti k rekapitulaci letošního roku.
V lednovém čísle zpravodaje bych Vás rád seznámil s projekty,
které bychom chtěli realizovat v průběhu příštího roku.
Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda

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, 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, bydlíte-li v domě
s číslem popisným 25, bude mít variabilní symbol následující tvar 134125.
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Usnesení č. 14 / 2015 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 22. 10. 2015
122/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
123/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 14/2015 ze schůze rady obce Vidče ze dne
19. 10. 2015. Všechny úkoly byly splněny.
124/2015 Rada obce Vidče schvaluje pronájem pozemku
p.č. 2002/11 (trvalý travní porost) v k.ú. Vidče na dobu 10 let
a pověřuje starostu obce zveřejnit záměr o pronájmu.
125/2015 Rada obce Vidče souhlasí s pronájmem nebytových
prostor v budově obecního úřadu a pověřuje starostu obce
zveřejnit záměr o pronájmu.
126/2015 Rada obce projednala a schválila Smlouvu
č. 15244474 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí
na akci „Separace a svoz bioodpadu v obci Vidče“ a pověřuje
starostu obce Smlouvu podepsat.
127/2015 Rada obce Vidče projednala žádost ředitele ZŠ

a ředitelky MŠ o mimořádnou odměnu.
128/2015 Rada obce odsouhlasila návrh na umístění odpočivadla
pro turisty na Zuberský kopec.
129/2015 Rada obce Vidče rozhodla o vypovězení Smlouvy
o dílo s Ing. Janem Pancem na služby v odpadovém hospodářství.
130/2015 Rada obce Vidče rozhodla o výpovědi smlouvy
o nájmu nebytových prostor vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2
s panem Antonem Stašem, ul. 5 Května 1555, Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 46529047 a pověřuje starostu obce výpověď
smlouvy o nájmu nebytových prostor podepsat.
131/2015 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou KÁMENBAU s.r.o. na zhotovení díla „Oprava
komunikace v obci Vidče“ a pověřuje starostu obce Dodatek č. 1
podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Svoz odpadu v prvním pololetí roku 2016
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
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
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., a 15. 6. 2016.
SVOZ: 13. 1., 10. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5. a 8. 6. 2016.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET láhve, Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového zboží, fólie, od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
obaly a láhve z umělých hmot.
skleněné láhve od nápojů.
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
typy pytlů budou ve svozový den přichystány na místech,
SVOZ: 13. 1., 10. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5. a 8. 6. 2016.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice, musí být
sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír, spisy, zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby při
manipulaci (nakládání) nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.
katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

Na zemi pokoj lidem dobré vůle
Toto je druhá polovina zvolání, která podle Bible
zazněla z úst andělů nad Betlémem při narození Ježíše. V této
podobě se nám dostala slova do chvalozpěvu, který zpíváme
při každé slavnostnější bohoslužbě. Překlady se trochu různí.
Většinou je to přeloženo: Na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh má
v nich zalíbení. A možná si stále říkáme: „Kde je ten pokoj mezi
lidmi? Proč ho je stále tak málo?“ Vánoce vnímáme jako období
pokoje, kdy toužíme prožívat příjemnou sváteční atmosféru
a alespoň trochu zapomenout na každodenní starosti a problémy.
Ty se velmi brzy zase připomenou, pokud se od nich můžeme
alespoň na nějaký den odpoutat. Není možné se divit, že je
ve světě kolem nás mnoho zla. Často je dost sporů a narušených
vztahů mezi nejbližšími. Tam, kde není odpuštění, není ani lásky,
neboť odpuštění je plodem lásky. A kde není láska, nemůže být
skutečný pokoj v srdci. Když nemá člověk pokoj v sobě, nemůže
ho dávat dál. Letošní adventní dobu můžeme věnovat úsilí
o smíření s těmi, se kterými nemáme vztahy zcela v pořádku. Je
možné, že i přes naše upřímné úsilí druhá strana naši nabídku
nepřijme. Přesto bychom se měli pokusit krok ke smíření udělat.
Když se to podaří, můžeme prožít Vánoce jako opravdové svátky
pokoje. A nejen to. Budeme mít v srdci pokoj i nadále. Cesta
k uskutečnění je v první části zmíněného zvolání nad Betlémem:
„Sláva na výsostech Bohu.“ My nejsme schopni mnohá zranění
v našich vztazích uzdravit a napravit. Otevřeme-li však srdce
dokořán Bohu, on je schopen to udělat. Je schopen změnit náš

pohled na bližního, je schopen dát nám poznání našich vin a má
moc je odstranit. Je schopen dát i sílu přijat druhého s jeho
chybami a učinit z nás nositele pokoje. Kvůli tomu Ježíš na tento
svět přišel.
Přeji Vám všem, ať uzdravující Boží láska naplní
vaše srdce. Ať jsou pro nás Vánoce obdobím milosti, kdy
znovu zakusíme Boží blízkost a poznáme, že Bůh umí
proměňovat nás i naše vztahy s druhými. A skrze nás je
schopen uzdravovat i naše lidské společenství.
P. Karel Janečka

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ
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24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.
1.1.

Štědrý den
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek Svaté Rodiny
Svátek svatých Mláďátek
Poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží Panny Marie

22:00
9:30
9:30
9:30
17:30
9:30

Tříkrálové koledování
spojené se sbírkou na charitu
proběhne tentokrát
v sobotu 9. ledna.

100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (9) – Alois Pozbyl
Kostel byl postaven, vysvěcen, fara dostavěna, ale stále scházel duchovního správce. Teprve 15. února 1916 obecní výbor obce Vidče
projednává duchovního správce. Viz zase výňatek ze zasedání.

Přepis:
Protokol o schůzi obecního výboru obce Vidče konané dne 15. února 1916, kteráž byla dle § 40 obecního řádu náležitě svolána
a za zákonitého počtu členů obecního zastupitelstva zahájena. ~ Obecní výbor Vidče čítá 18 členů. ~ Přítomní podepsáni ~ Usneseno:
Pojednáno a jednomyslně usneseno, aby podána byla prosba Nejdůstojnější kapitulní konsistoři v Olomouci, aby za prvního faráře nové
duchovní správy katolické ve Vidči dobrotivě byl presentován P. Alois Pozbyl, kaplan ze Zubří, za jeho zásluhy o náš chrám Páně.
Kdo byl p. Alois Pozbyl (30. 6. 1876 – 2. 7. 1921)
Narodil se v selské usedlosti ve Slavíči, farnost Drahotuše. Měl se stát dědicem selské usedlosti, ale
díky svému zájmu o studia byl poslán do kněžského semináře. Na kněze byl vysvěcen 5. července
1901. Na své první kaplanské místo nastoupil do farnosti Zubří.
Brzy postřehl, jakým zlem je pro chudobný kraj alkoholismus. Začal s cílevědomou osvětou.
Farníky nadchl pro stavbu spolkového domu Domovina – první abstinenční dům na Moravě. Snažil
se co nejvíce přiblížit chudým lidem. Rozdal všechen svůj majetek, chodil bos.
Pastorační pole patera Pozbyla zahrnovalo též přifařenou obec Vidče a její rozlehlé paseky. Videčtí
to měli do farního kostela v Zubří poctivou hodinu pěší chůze. Pater Pozbyl spolu s řídícím
učitelem Hynkem Kašlíkem oživili pět let spící spolek Jednota pro zbudování kostela. Bez velkých
sponzorů v chudém kraji dokázali postavit kostel sv. Cyrila Metoděje i faru.
Po zásluze byl teprve v roce 1920 pater Alois jmenován prvním farářem nově ustanovené farnosti
Vidče. Na pronajatém pozemku hospodařil, choval ovce, vyráběl brynzu a dětem nosil do školy
namazané krajíce. Včelařil, aby získal finance na provoz kostela.
Kromě pastorační práce publikoval básnické sbírky a poučnou literaturu s náboženskou tematikou
pro své prosté věřící. Neznal odpočinku. Vysílen nadměrnou aktivitou onemocněl tuberkulózou
a zemřel ve věku pouhých 45 let. Pochován je na hřbitově ve Vidči.
Ing. Lubomír Drda

Mikuláš navštívil děti z mateřské školky
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Listopad v základní škole
Školní výuka má letos za sebou 1. čtvrtletí. O výsledcích
svých dětí se mohli rodiče informovat na konzultacích
25. listopadu. Znalosti obohacují dětem exkurze a besedy.
A tak 4. 11. měli druháci besedu s hasiči z Valašského
Meziříčí, 13. 11. koordinátor BESIPU pan Z. Patík připomněl
prvňákům a druhákům pravidla pohybu na silnici a třeťáci
a čtvrťáci byli na čtenářské besedě v knihovně.

Nové pohledy na život, svět a práci otevírají dětem
exkurze. 6. třída navštívila 5. 11. závod Marlenka ve FrýdkuMístku a Pohankový mlýn v Trojanovicích. 26. listopadu zhlédli
výrobu vánočních ozdob ve vsetínské Irise prvňáci a druháci.

Ve dnech 9. – 13. 11. proběhlo na škole národní kolo
8. ročníku Bobříka informatiky, v němž si žáci vyzkoušeli
digitální gramotnost, bezpečnost na síti, porozumění informacím,
kódování a řešení problémů. Test zdárně splnilo 7 žáků z 6., 7.
a 8. třídy. 26. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné
olympiády, ve kterém zvítězil Petr Kuběja. Další místa obsadili
M. Dejmek a R. Jaskulová. Proběhla také Olympiáda v anglickém
jazyce. V kategorii 6. a 7. třídy zvítězila K. Fryšarová, druhý
skončil A. Žitník (oba 7. tř.) a v kategorii 8. a 9. ročníku zvítězila
R. Jaskulová (9. třída) před L. Balejíkem (8. třída).

Jezdili jsme i za kulturou. Žáci 1. a 2. třídy poslouchali
v Rožnově výchovný koncert na téma: Pojďte s námi do lesa.
Osmáci a deváťáci sledovali v Novém Jičíně divadelní představení
hry Karla Čapka Bílá nemoc.
Samozřejmě nás provází i sport. Prvňáci a druháci byli
třikrát bruslit na zimním stadionu v Rožnově. Chlapci a děvčata
z 6. a 7. třídy se zúčastnili okrskových kol ve vybíjené. Děvčata
zvítězila a postoupila do okresního kola. Chlapci z 8. a 9. třídy si
zahráli florbal v okrskovém kole a byli 3. ve skupině. 24. 11. se
konalo okresní kolo v halové kopané mladších žáků, v němž naši
zástupci z 5. - 7. třídy skončili sedmí.

Občanům obce se předvedl i folklorní soubor Valašenka,
který vystoupil na oslavách 100. výročí kostela.
V současné době chystají děti jednotlivých tříd se svými
učiteli vystoupení na akademii, na kterou jste do kulturního domu
dne 17. prosince všichni zváni.
J. Pečalková
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Myslivecký
ples

Vážení občané,
přejeme Vám krásné
prožití svátků vánočních

se uskuteční

a úspěšný a šťastný
nový rok 2016

v sobotu 30. ledna 2016
v kulturním domě.

Redakční rada

Vánoční dílnička dětí z MŠ
V úterý 8. 12. jsme den v MŠ zakončili „Vánoční
tvořivou dílničkou s rodiči“. Pozvali jsme paní L. Kubáňovou,
která přivezla písky různých barev, šablony s motivy a děti
i s rodiči pak společně tvořili – pískovali. Pískování je činnost,
která zaujme nejen děti, ale i dospělé. Postupně špendlíkem
odkrýváte – odlepujete vybraný motiv a sypete na něj jemný
barevný písek, který se na šablonu přilepí. Vznikají velmi hezké
obrázky např. zvířat, rostlin, vánočních motivů a známé jsou také
pískované mandaly.
Naše „písková parta“ vytvořila několik pěkných děl,
ze kterých jsme měli radost. Škoda jen, že nás bylo tak málo,
protože děti tato činnost nesmírně baví. Jejich fantazie pracuje
při tvorbě na plné obrátky.
Lenka Vajterová

Odpoledne ve Videčské knihovně
Poslední listopadovou sobotu se v knihovně slavilo.
Každý, kdo měl chuť a čas, mohl s námi společně oslavit Den
pro dětskou knihu. A nebylo nás málo. Přišli děti i dospělí,
přijeli hosté z Rožnova pod Radhoštěm a Valašské Bystřice,
zavítala mezi nás i královna valašských knihoven Královna Anna
a nechyběla ani bývalá knihovnice Dagmar Karasová.
V tento den se knihovna doslova změnila v perlové
království, ve kterém jste mohli najít nejen skleněné perly
a perličky, ale také perly jiné - knižní. Letošní oslava se totiž
nesla v duchu čtenářské soutěže „ Lovci perel“. Soutěže, která
ukazovala, že číst můžeme nejen pro poučení, ale i pro zábavu.
Vybrané dětské knihy se staly perlorodkami a každý, kdo chtěl
jejich perlu získat, musel danou knihu přečíst a odpovědět
na soutěžní otázky. Jednu takovou literární perlorodku představil
při scénickém čtení Daniel Stibor z Rožnova pod Radhoštěm,
který posluchačům mistrně předčítal úryvky z knihy Mikulášovy
patálie. Bavili jsme se všichni, malí i velcí.
Třiadvacet dětí od března do listopadu lovilo své knižní
perly, odpovídalo na soutěžní otázky, kreslilo obrázky. A v sobotu
28. listopadu přišel den zúčtování a odměňování. Během soutěže
vylovili „lovci“ celkem 348 perel. Někdo ulovil tři perly, jiný zas
přes čtyřicet. Nejvíce perel, celkem 44, vylovila Nela Gerlová,
o jednu perlu méně pak Martinka Hajná a Michael Dejmek jich
nalovil 41. Na každého z nich a samozřejmě i na ostatní lovce
čekala věcná odměna a blahopřání od Královny Anny. Ta také
prvním pěti lovcům udělila zlatý čtenářský řád.
Po knižních perlách pak došlo i na perly skutečné.
Každý z návštěvníků si mohl vyzkoušet své dovednosti

v perličkové
tvůrčí
dílně
a navléknout si náramek ať už
z ulovených perel nebo z těch,
které byly volně k dispozici
díky
obchůdku
Perlička
z Rožnova
pod Radhoštěm.
Děti se pustily s vervou
do tvoření a vyrobily si vánoční
dárky pro sebe a kamarády.
Zapojily
se
také
do předvánoční
výzdoby
knihovny. Společně postavily
vánoční
stromeček
z vyřazených knih.
Účastníci
setkání
měli také možnost nákupu
nových dětských knih se slevou z knihkupectví Nohavica nebo
starších vyřazených knih za symbolickou cenu 2,- za kus.
A jak to bývá zvykem na každé správné oslavě,
nechybělo ani něco dobrého na zub v podobě cukroví a jiných
dobrot. Děti i dospělí vytvořili dokonalou příjemnou atmosféru
a myslím si, že jsme si toto setkání společně všichni užili.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří mi
s přípravami i samotnou akcí pomáhali. Chci také poděkovat
sponzorům, kteří přispěli finančně na odměny pro soutěžící:
Obecní úřad Vidče, fa Cobbler Zašová a obchůdek Perlička
Rožnov pod Radhoštěm.
Ještě několik informací z knihovny na prosinec.
V knihovně bude i nadále pokračovat
Burza vyřazených knih, a tak všichni, kdo
budete mít zájem, můžete si i nadále přijít
vybrat a zakoupit knihy za symbolickou
cenu.
Dále všem zájemcům o služby
knihovny
oznamuji,
že
v době
vánočních a novoročních svátků bude
knihovna uzavřena.
Na vaši návštěvu se budu opět těšit
od středy 6. ledna 2016.
Božena Zajícová
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Inzerce
Firma Cobbler s.r.o.,
provozovna Dřevovýroba Vidče
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Vhodné k okamžitému roztápění či topení.
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Cena platná na dodávky do 29. února 2016 :
-vlečka objem 5,5 prms 2. 000,- Kč vč. DPH + doprava
- kontejner objem 13,5 prms 5. 000,- Kč vč. DPH + doprava
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

Fotbal TJ Vidče podzim 2015 – 1. část
Muži
U
družstva
mužů
nedošlo
v kádru
před sezónou k žádným výrazným změnám.
Z hostování ve Stříteži n.B. se vrátili Petr
Nerád a Michal Cáb a v klubu nadále zůstávají
Jakub Maceček a Ondřej Skotnica oba
z Rožnova p.R. Naopak v Rožnově prodloužil
hostování Lukáš Fuksa a na Hutisko odešel Daniel Martinát.
Hlavní zodpovědnost za výsledky zůstává stejně jako vloni
na bedrech trenéra Petra Urbana, kterému při zápasech nadále
pomáhá vedoucí družstva Jiří Brzokoupil.
Než se nám zranili někteří klíčoví hráči v čele s Pavlem
Drdou nebo Jakubem Macečkem, obsazoval tým medailové
pozice. Pak se trochu vytratil a nakonec skončil na 9. místě. Čelo
tabulky je na dohled a na jaro budou borci ze Sahary zase kousat.
Hodnocení trenéra Petra Urbana: „Celkově hodnotíme
podzim kladně. Nejsme klubem s ambicemi na krajský přebor.
Dokud jsme měli náš úzký kádr kompletní, hráli jsme o bednu.
Pak se proti Kelči zranil Pavel Drda, do té doby šesti gólový

Maceček taky vypadl z herního zatížení. Šlo to poznat a šli jsme
tabulkou dolů.“
„Jaroslav Marák, Libor Jurča, Martin Dobeš a Radek
Mičkal – jsem rád, že jsou stále součástí našeho týmu. Děkuji jim,
že vždy v případě potřeby přijdou na trénink i zápas a mnohdy
zaskočí třeba i do základní sestavy. Jsou to opravdoví srdcaři.
Třeba loni jsme se zachránili částečně i díky nim.“
„Připadalo mi, že se na podzim hrálo mnohdy za hranicí
tvrdosti. Jsme amatéři, fotbal nás neživí. Respektuji všechny
soupeře, ale zároveň je vyzývám, aby se hrálo fair ve vypjatých
jarních bojích.“
„Jsem rád, že se vrátil zase do kádru Michal Kramoliš
a s jeho výkony jsem spokojený. Pořád umí udělat standartku,
penaltu, naváže na sebe dva hráče a umí zakončit.“
„Zase jsme zabudovali do sestavy dva mladé hráče.
Bratři Jan a Jakub Kubjátové budou dostávat šanci. Mrzí mě
zranění Petra Mičkala ze zápasu s Podlesím. To je další mladý
hráč, co má velkou budoucnost a bude o něho zájem i z okolních
klubů.“
Družstvo mužů podzim 2015 ve složení –
horní řada zleva vedoucí družstva Jiří
Brzokoupil, Vladimír Urban, Petr Mičkal,
Petr Stodůlka, Milan Drda, Martin Dobeš,
Michal Kramoliš, Jaroslav Marák a Dalibor
Nerád. Dole zleva Lukáš Vala, Petr Křenek,
Jakub Maceček, Petr Špůrek, Marek Vala
a trenér Petr Urban.

Výsledky podzim 2015
Vidče – Brumov „B“
2 : 1 ( 0:0 )
Branky : Maceček Jakub, Špůrek Petr
Nedašov – Vidče
2 : 1 ( 2:1 )
Branky : Drda Pavel
Vidče – Zubří
2 : 1 PK ( 1:1 ) pk. 4:3
Branky : Maceček Jakub
Vlachovice – Vidče
5 : 4 ( 3:2 )
Branky : Maceček Jakub 3x, Mičkal Petr
Vidče – Valašské Klobouky
2 : 1 ( 1:1 )
Branky : Vala Lukáš, Nerád Dalibor pk.
Dolní Bečva – Vidče
1 : 2 ( 1:0 )
Branky : Mičkal Radek, Maceček Jakub
Vidče – Kelč
3 : 2 PK ( 1:0 ) pk. 4:3
Branky : Maceček Jakub, Křenek Petr
Podkopná Lhota – Vidče
2 : 1 ( 1:0 )
Branky : Urban Vladimír
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Vidče – Horní Lideč 2 : 0 ( 0:0 )
Branky : Urban Vladimír p.k., Kramoliš
Michal
Val.Meziříčí „B“ – Vidče
2 : 3 ( 1:1 )
Branky : Urban Vladimír 2x, Kramoliš
Michal
Vidče – Juřinka
4 : 1 ( 2:0 )
Branky : Kramoliš Michal, Skotnica
Ondřej, Mičkal Radek, vlastní
Valašské Příkazy – Vidče 6 : 3 ( 4:1 )
Branky : Vala Lukáš, Kramoliš Michal,
Křenek Petr
Vidče – Podlesí 2 : 4 ( 2:1 )
Branky : Dobeš Martin, Kramoliš Michal
Brumov „B“ – Vidče 4 : 0 ( 1:0 )
Branky : -

Krajská soutěž I. A třída skupina „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kelč
Nedašov
Zubří
Podlesí
Brumov „B“
Valašské Meziříčí „B“
Valašské Klobouky
Horní Lideč
Vidče
Valašské Příkazy
Vlachovice
Dolní Bečva
Juřinka
Podkopná Lhota

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7
7
6
7
7
7
7
5
6
7
4
4
3
2

4
2
3
2
1
0
0
2
2
0
2
1
0
0

1
3
3
0
1
2
1
3
0
0
0
1
4
0

2
2
2
5
5
5
6
4
6
7
8
8
7
12

23: 17
28: 18
22: 19
33: 33
36: 27
47: 23
25: 16
22: 19
29: 32
28: 23
21: 41
27: 38
24: 33
20: 46

Tabulka střelců
30
28
27
25
24
23
22
22
22
21
16
15
13
6

1. Jakub Maceček
2. Michal Kramoliš
3. Vladimír Urban

7 branek
5 branek
4 branky

Nejvíc napomínaní hráči
1. Petr Špůrek
2. Dalibor Nerád
3. Petr Křenek

7 ŽK + 1 ČK
5 ŽK + 1 ČK
4 ŽK

Sezóna 2015 / 2016
V sezóně 2015/16 má náš oddíl kopané obsazeny v okresních
soutěžích již čtyři mládežnické kategorie. Nově Dorost
v Okresním přeboru skupiny „B“, a dále Mladší žáky v Okresním
přeboru skupiny „B“, starší přípravku v Okresním přeboru
skupiny „C“ a mladší přípravku.

Dorost
Dorost se nám podařilo přihlásit po dlouhých
pěti letech a tvoří jej kluci ročník narození
1997 – 2001. Naprostou většinu týmu tvoří
vlastní odchovanci, kdy z okolí máme
na hostování jen pětici hráčů. Z Rožnova p.R.
je u nás Jan Heryán, ze Zubří Jakub Smílek,
z Valašské Bystřice Patrik Kopecký a Tomáš Saniter a v závěru
podzimu k nám přišel ze Zašové David Pokuta. Po první polovině
soutěže nám patří výtečné třetí místo zaručující účast ve finálové

skupině o přeborníka okresu. A tak je i na jaře pořád ještě o co
hrát. Družstvo patří věkově k nejmladším týmům ve skupině a jen
Petr Mičkal a David Pokuta hrají poslední dorosteneckou sezónu.
Pokud jsme na podzim mohli využít služeb Petra Mičkala a on byl
na hřišti, svým výkonem vnesl do týmu potřebný přehled a klid
a i výkonnost ostatních mladších hráčů rázem několikanásobně
stoupla. Klukům se herně daří a dokazují, že fotbal hrát umí.
Čtveřice z nich, bratři Kubjátové, Jan Heryán a Lukáš Petružela již
také okusili jaké je to nastoupit v zápasech „A“ týmu mužů.
Družstvo dorostu podzim
2015 ve složení – horní
řada zleva trenér Božetěch
Jurča, Lukáš Jurča, Lukáš
Petružela, Vladimír Merta,
Patrik Kopecký, David
Vachun, Jakub Kubját, Petr
Mičkal,
Jakub
Smílek
a trenér Vladislav Basel.
Dole zleva Matěj Kapoun,
Ondřej Dobeš, Jan Heryán,
Jan Kubját, Radim Cáb
a Jakub Neřád.

Výsledky podzim 2015
Vidče – Vigantice
Hrachovec – Vidče
Vidče – Dolní Bečva
Juřinka „B“ – Vidče
Vidče – Podlesí
Vidče – Kelč
Vigantice – Vidče
Vidče – Hrachovec
Kelč – Vidče

4:1
3 : 2 PK
0:6
3:2
0:3
3:1
3:0
6:0
2:6

Branky : Kopecký Patrik 2x, Dobeš Ondřej, Kubját Jakub
Branky : Mičkal Petr 2x
Branky : Kubját Jakub, Smílek Jakub
Branky : Kubját Jakub, Kubját Jan, Vachun David
Branky : Vachun David 3x, Kopecký Patrik 3x
Branky : Kubját Jakub 3x, Merta Vladimír, Kubját Jan, Kopecký Patrik

Okresní přebor dorost skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dolní Bečva
Podlesí
Vidče
Vigantice
Juřinka „B“
Kelč
Hrachovec

8
9
9
9
8
8
9

6
6
4
3
3
3
1

0
0
0
1
1
0
2

1
0
1
1
0
0
1

1
3
4
4
4
5
5

Tabulka střelců

35: 14
38: 16
23: 21
21: 25
17: 27
30: 21
13: 53

19
18
13
12
11
9
8

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

Jakub Kubját
Patrik Kopecký
David Vachun
Petr Mičkal
Jan Kubját
Ondřej Dobeš
Jakub Smílek
Vladimír Merta

6 branek
6 branek
4 branky
2 branky
2 branky
1 branku
1 branku
1 branku

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.

-8-

