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Obecní zabijačka
V sobotu 23. února proběhl premiérový ročník obecní
zabijačky. Před obecním úřadem se již od časného rána
linula příjemná vůně zabijačkových specialit, která
přilákala spoustu z Vás, abyste si nakoupili něco
dobrého k snědku a při té příležitosti prohodili třeba pár
slov s ostatními obyvateli naší vesnice. Celý den
panovala příjemná atmosféra a nesl se zejména
v charitativním duchu, kdy výtěžek z akce bude věnován
Elišce Marschavellové na komplexní rehabilitaci.
Konkrétně se díky Vám všem, kteří jste si zakoupili

výrobky, podařilo vydělat částku 21 846 Kč. Touto
cestou děkuji všem, jenž jste 23. února přišli utratit
nějakou tu korunu a přispěli tak na dobrou věc.
Rovněž bych chtěl poděkovat širokému okruhu
dobrovolníků podílejících se na organizaci této logisticky
náročné akce. Zejména děkuji panu Martinu Dobešovi,
bez jehož aktivní účasti bychom celou akci dokázali jen
stěží zvládnout.
Za organizátory akce P. Drda

Pozvánka na dubnové divadelní představení
Divadlo bez portfeje Nový Jičín Vás zve
na autorskou komedii Klid a prachy.
Sobota 27. dubna 2019 v 18:00 hod.
sál KD Vidče
Předprodej vstupenek od 1.4.2019
na podatelně OÚ.
Cena 100,- Kč.
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Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 4/2019 ze dne 13. 2. 2019
40/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
41/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 3 ze schůze rady dne 16.1.2019.
Všechny úkoly byly splněny.
42/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu firmy
Optimal-Energy.cz, a.s. na energetickou optimalizaci
Základní školy a Mateřské školy ve Vidči. V této věci
bude dále jednáno.
43/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
REVO hřiště s.r.o. na hlavní roční kontrolu dětských
hřišť v obci.
44/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o
výpůjčce uzavřenou dle §2193 až § 2200 občanského
zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění mezi obcí
Vidče a občany na vypůjčení nádob na tříděný odpad.
Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvy o výpůjčce
podepsat.
45/2019 Rada obce Vidče schvaluje Nařízení obce
Vidče č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví
zákaz podomního a pochůzkového prodeje.

46/2019 Rada obce Vidče schvaluje žádost společnosti
JTRT pro s.r.o. o povolení rychlostní zkoušky
motoristického podniku VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ
2019 dne 31.3.2019.
47/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo
uzavřenou dle příslušných ustanovení Občanského
zákoníku v platném znění s firmou NELL PROJEKT
s.r.o. Plesníkova 5559, Zlín na vypracování projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
stavebního povolení a provádění stavby „Výstavba
chodníku v obci Vidče“. Zároveň pověřuje starostu obce
Smlouvu o dílo podepsat.
48/2019 Rada obce Vidče schvaluje záměr pronájmu
prostor kadeřnictví v budově kulturního domu.
49/2019 Rada obce Vidče schvaluje Provozní řád
víceúčelového hřiště.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 2. 2019
32/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
4. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení paní Kateřina Němcová, pan Oldřich Bury a
ověřovatelé zápisu: paní Renáta Fabiánová, pan Petr
Jurča, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
33/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 4. 12. 2018 a usnesení č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 1.
2019.
34/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 2.–4. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
35/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO
sestavený k 31. 12. 2018 bez připomínek.
36/2019 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 2019 dle přílohy číslo 1 a rozpočet sociálního
fondu ve výši 50 000 Kč.
37/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2020
– 2021 dle přílohy č.2.
38/2019
Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí
Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s. dle přílohy
č. 3 a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
39/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
směny části pozemku p.č. 2864 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 50 m2 v majetku obce a pověřuje
starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit
na úřední desce.
40/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce dle přílohy č. 4. Odměna bude
poskytována od 1. 3. 2019. 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.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová

místostarostka obce

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Vážení občané,
jarní sběr a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019 v době
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají nezměněa, tj. parkoviště před sídlem firmy "Fabián a synové", parkoviště u budovy obecního
úřadu a parkoviště před obchodem "U Hajného". Zároveň bude proveden sběr železa, ale pouze do kontejneru
u budovy obecního úřadu.
Milena Dudová, místostarostka obce
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Únor v základní škole
Měsíc únor rozjel druhé pololetí školního roku na plné
obrátky. Přestože to byl krátký měsíc, nejenom počtem
dnů, ale také díky jednodenním pololetním a týdenním
jarním prázdninám, stihli jsme zrealizovat pár aktivit a
také se zúčastnit soutěží.
Okresní kolo matematické olympiády pro mladší žáky
sice proběhlo ve Vsetíně už 30. ledna, ale s výsledky
jsme byli seznámeni až začátkem února. Této soutěže se
zúčastnili svěřenci paní učitelky Pavly Smílkové,
Jaroslav Mandula, Jakub Pavlíček a Viktorie
Onderková (všichni 5. třída). Jaroslav Mandula se se
svými
matematickými
dovednostmi
propočítal
na krásné 3. místo. Jarkovi gratulujeme a všem
zmíněným účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.
Protože letošní sněhová nadílka přála zimním
radovánkám, využívali toho žáci 1. stupně a chodili se
svými třídními učitelkami do přírody bobovat.
Další, už tradiční akcí, která souvisí se zimou a
sněhem, byl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.
ročníku. Probíhal od 11. do 15. února v lyžařském
areálu Ski Kyčerka ve Velkých Karlovicích, žáci dojížděli
denně
a na svahu se jim coby instruktoři věnovali
pan učitel Marek Janovský a paní učitelka Šárka
Pavlíčková. Celý výcvik byl hodnocen jak ze strany
žáků, tak ze strany instruktorů jako velmi vydařený, a
to díky skvělým sněhovým podmínkám a také díky
slušnému a disciplinovanému chování všech žáků.
14. února navštívila naše prvňáčky společnost DM
drogerie s preventivním programem „Veselé zoubky“.
Děti se dozvěděly užitečné informace o ústní hygieně,
plnily zábavné úkoly a jako odměnu dostaly balíčky
s potřebami pro ústní hygienu.
15. února přišla do 1. a 2. třídy paní chovatelka Jana
Bolfová se svým pejskem - flat coated retrieverem
a
povídala dětem o správném chování k pejskům.
Retriever Romeo, který je veden jako canisterapeutický

pes, zase dětem předvedl, jak je poslušný a vzorně plní
povely své paničky.

19. února nás v okresním kole olympiády v anglickém
jazyce vzorně reprezentovala Kristýna Mandulová (8.
třída) a 20. února obsadili každý ve své kategorii
krásné 5. místo v okresním kole olympiády v zeměpise
Adam Merta (6. třída) a Hynek Kraus (8. třída).
Gratulujeme!
21. února doprovodily paní učitelky Dagmar Hladká a
Šárka Pekařová naše nadějné recitátory, kteří postoupili
z kola školního, do okresního kola recitační soutěže
do Rožnova p. R. Svým recitátorským uměním naši
školu pěkně reprezentovaly Aneta Randusová a Lilee
Olga Parks (obě 5. třída) a Adéla Bařinová a Martina
Hajná (obě 7. třída).
Autor: Mgr. Alena Cábová

Speedmat – poděkování žákům naší školy za reprezentaci

I v prvním pololetí školního roku 2018/2019 se žáci
naší školy pod vedením svých učitelů zúčastnili
celorepublikové internetové soutěž Speedmat. A své
učitele opět nezklamali!
Soutěž má jasně daná pravidla, žáci mohou získat top
titul „Matematický talent“, pokud jsou opravdu výborní,
a diplom, pokud se ve zvolené kategorii umístí mezi
všemi soutěžícími do 5. místa. Titul „Matematický
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talent“ se podařilo v tomto pololetí získat Evě Mertové
(4. třída, vyučující Mgr. Dagmar Kovářová), Jaroslavu
Mandulovi (5. třída, vyučující Mgr. Pavla Smílková,
vyhrál dvě kategorie a jako jediný ze školy úspěšně
zabojoval i v soutěži o „Speedmat – tričko“), Kristýně
Mandulové a Filipu Dobešovi (8. třída – Kristýna
zvítězila ve třech zvolených kategoriích a Filip jí zdatně
sekundoval, vyučující Mgr. Eva Mandulová).
Diplom za umístění do 5. místa v dané kategorii získali
také Nikola Dobešová a Nela Gerlová (7. třída) a Adam
Onderka a Nikol Farmačková (8. třída).
Nejvíce se do soutěže zapojili žáci 7. a 8. třídy a kromě
jmenovaných musím pochválit i ty, kteří sice nezískali
diplom, ale v republikové soutěži se umístili do 15.
místa, byli to žáci 8. třídy: Barbora Kovářová, Anna
Čubová, Rozálie Stodůlková, Magdaléna Mandulová,
Hynek Kraus a Štěpán Vajter.
Díky všem jmenovaným žákům se naše škola stala
školou s největším počtem „bonusových diplomů“.
Za reprezentaci školy děkuji nejen těm, kteří získali
tituly a diplomy, pochvalu zaslouží všichni, kteří to
zkusili, příště třeba vyhrají....
Autor: Mgr. Eva Mandulová, učitelka matematiky 7. a
8. třídy
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Okénko do mateřské školy

Únor nám popřál překvapivě mnoho krásných
slunečných dní. Sluneční paprsky táhly děti ven hledat
Jaro.
Roztál poslední zbytek sněhu a v mladším oddělení naši
nejmenší Broučci se blíže seznamovali s kouzelným
obdobím předjaří.Využili jsme příběh o skřivánkovi,
volali na sluníčko, aby ještě víc zahřálo naši zem.
Zpívali písničky, tančili tanečky a malovali. Nejvíce
poznatků nam však poskytla příroda sama.
Na malebných vycházkách po okolí školky děti
naslouchaly radostnému trilkování ptáčků, všímaly si
prvních kočiček na stromech, sledovaly myší chodbičky
snad na celém zuberském kopci. Bedlivě hledaly k jaru
klíč petrklíč, ale na ten si budeme muset chvíli počkat.
Místo něj ale našli spoustu drobných větviček… ”Tak
uklidíme lesík, kde se tak krásně hraje’'. Jako pilní
mravenečci sbírali klacíky na jednu velkou hromadu.
Všichni měli radost z dobře vykonané práce. ,,No tak
jaro, máme uklizeno, příjdi už k nám''.
Starší děti v oddělení Sluníček vzaly jaro pěkně
od semínek. Vstávej semínko holala! Slunce pražilo
přes okýnka, a tak nás napadlo si už zasadit semínka a
pozorovat, jak je sluníčko probouzí k světu. Nápaditost
dětí neměla meze, zasadili semínka citronu, rajčat,
hrašku, ředkvičky, papriky, a všeho, co doma našli.
Naklíčili jsme si mungo a pochutnávali si na prvních
zdravých klíčcích. Některé děti mungo znají a klíčí je
i doma, a tak děti motivovaly jiné děti. Jsme rádi že se
nám zdravé manýry rozmáhají. Koneckonců jaká
bychom to byla ekoškola bez zdravého jídla.
Vycházky v duchu hledání jara mají děti rády,
předhánějí se, kdo najde první sněženky, první kočičky
a také první jehnědy, což je první pastva pro včelky.
A když už na konci měsíce nebyla ani stopa nikde
po sněhu, děti zahájily jarní úklid okolí a lesa. Již 100
m od mateřské školy měly děti 4 plné pytle. Měly z toho
obrovskou radost. Otázka ale zní: Je to úspěch nebo
ostuda? Sběr odpadků bude dalším plánem celého
příštího měsíce. Sbírejte s námi ať máme krásnou
vesnici!
Přejeme Vám krásný březen a hodně sněženek!

Autor: Jana Martinková a Pavlína Parks

Studie sběrného dvoru
Vážení občané, v minulém čísle zpravodaje jsme přislíbili uveřejnění jednoduché studie sběrného dvoru, jenž by
obec chtěla v blízké budoucnosti vybudovat na pozemcích p.č. 1166/1 a p.č. 1166/2. V současné době byla studie
připomínkována členy rady obce a projektant tyto připomínky do studie zapracovává. Z důvodu čerpání dovolené
projektanta a jeho pracovní vytíženosti bude náhled studie zveřejněn v nejbližším možném termínu.
Děkujeme za pochopení.
Členové Rady obce Vidče

Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů
Vážení občané, od dubna přejde naše obec
na opakovaně avizovaný nový systém svozu
komunálního odpadu. Popelnice na směsný komunální
odpad již nebudou vyvážený každý pátek, jak jset byli
po léta zvyklí, ale nově každý druhý pátek. Popelnice na
tříděný odpad pak budou vyváženy jednou za měsíc s
výjimkou popelnic na bioodpad, ty budou ve vybraných
měsícíh vyváženy jednou za dva týdny. Sklo budete moci
vyhazovat do 1 110 litrových kontejnerů rozmístěných
po vesnici.
Klendář svozů jednotlivých druhů odpadů uveřejněný
v tomto čísle zpravodaje dostanete Vy, kteří jste si
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objednali popelnice na tříděný odpad, vytištěný společně
s brožurkou o třídění odpadu do poštovních schránek
v den, kdy Vám budou doručeny popelnice pracovníky
obecního úřadu k Vašemu domu.
Pokud by měl ještě někdo, kdo si poplenice na tříděný
odpad neobjednal, o popelnice zájem, může si
na obecním úřadě o ně zažádat, několik kusů popelnic
má obec ještě k dispozici.
Popelnice na tříděný odpad budou distribuovány
k Vašim domů do konce měsíce března.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Nové povinnosti pro vlastníky jímek na odpadní vody
Vodoprávní úřad rožnovské radnice upozorňuje všechny
provozovatele jímek na vyvážení pro akumulaci
splaškových vod na to, že od 1. ledna platí novela
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (Vodní zákon). Podobně jako v předchozích
letech je provozovatel jímky povinen při kontrole
předložit doklad o tom, že jímku řádně vyváží. Nově to
ale musí být na centrální čistírnu odpadních vod.
Doklad musí navíc povinně obsahovat jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody, lokalizaci jímky, množství
odvezené odpadní vody, název osoby, která jímku

vyvezla a ČOV, na které budou vody zneškodněny.
Doklady o odvozu odpadních vod musí provozovatel
jímky při kontrole předkládat až za období dvou
posledních let. Už letos proto musí s touto skutečností
počítat a potřebné doklady si v plném rozsahu a s
potřebnými údaji archivovat. Doporučujeme proto
provozovatelům jímek na vyvážení, kteří mají možnost
přepojení nemovitosti na veřejnou splaškovou
kanalizaci, aby tak učinili a vyhnuli se případným
problémům s vyvážením a následným dokladováním.

Vážení občané,
s potěšením jsem si přečetl záměr obce s vypracováním
projektové dokumentace pro zhotovení chodníků
z Křižnic k autobusové zastávce „U Křižana“ a dále
z centra obce k lokalitě „U Portáše“ (dle informace pana
starosty ve Zpravodaji za leden 2019).
Zajisté si každý přeje, aby tento záměr byl realizován.
Jak informoval pan starosta (Zpravodaj 7-8 2018),
nepodařilo se zatím dohodnout s některými majiteli
soukromých pozemků souhlas s odkoupením pozemků
na trase od OÚ po ulici „U Valacha“ a od domu č.p. 92
po obchod „Mája“.
Zdůrazňuji, že souhlas s posunutím plotu od brány
po hranici s Daňkovými zástupci obce mají. Není tedy
pravda, že zádrhel je kvůli kapličce p. Marie (zde je

místa na chodník dost).
A právě úsek od naší hranice po autobusovou zastávku
„U Křižana“ je dle našeho názoru nejrizikovější. V roce
2018 zde došlo při havárii auta k smrtelnému úrazu a
při další havárii ke zranění dvou osob. A letos v lednu
zde havarovalo auto do plotu (zlikvidovalo asi 20 m
plotu vyražením 2 sloupků a potrháním pletiva).
V současné době šetří PČR. Jakou jelo asi vzhledem
ke škodě jeho auto rychlostí? Štěstím bylo, že zde
zrovna nikdo nešel (skupiny školáků a podobně).
Věříme, že se obci podaří získat souhlas s odkoupením
pozemků i od zbývajících majitelů pozemků a chodník
zde vybudovat.
Autor: František a Zdeňka Drozdovi
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Místní knihovna
K akci Březen – měsíc čtenářů se svými aktivitami
každoročně hlásí i naše knihovna. Snažíme se připravit i
netradiční
akce,
které
jsou
určeny
nejen
pro registrované čtenáře, ale i pro ty, kteří buď nečtou
nebo čtou, ale do knihovny nechodí.
„Chirurgem v Kazachstánu“ – to je název besedy,
která proběhne ve středu 20.března v 17:00hodin.
Můžete se těšit na setkání s
MUDr. Martinem
Ondráškem, který se s vámi podělí o své zážitky ze země
na rozhraní Evropy a Asie.
„Hádej, hádej hádači! – tak jsme nazvali kvízová
odpoledne pro děti školní družiny, ve kterých si
vyzkouší své znalosti knižních i pohádkových postav,
zvířat i přírody. Děti si přijdou zasoutěžit a pobavit se
ve středu 13. a 20.března 2019.
"Perlový krámek“, ve kterém mohou nakupovat lovci
knižních perel za své kouzelné Moriony drobné dárky,
bude mít otevřeno ve středu i v pátek po celý březen.
Každoročním vyvrcholením Března – měsíce čtenářů je
Noc s Andersenem. Ve videčské knihovně sice spát
nebudeme, ale i tak si připomeneme 210. výročí
narození Hanse Christiana Andersena. Společně s dětmi
z mateřské školy a ze školní družiny si v pátek 29.
března 2019 užijeme Den s Andersenem. Budeme si

povídat a hrát pohádky, kreslit v knihovně nebo křídou
na chodníku ke knihovně. A nakonec společně s dětmi
nazdobíme „Pohádkovník videčských dětí“, který
budete moci obdivovat v zahradě před knihovnou.
Počátkem března přibyly do naší knihovny první letošní
knižní novinky. Mnohé si už našly cestu ke svým
čtenářům, některé ještě na svého čtenáře čekají.
(Seznam novinek najdete na webových stránkách
knihovny – mistni knihovna vidce/wbnode.cz.
V případě zájmu si je můžete i zarezervovat).
Z novinek bych chtěla upozornit na několik titulů,
které obohatily regionální fond naší knihovny.
Bohyně a božci v Beskydech – patří do řady knih
známého rožnovského spisovatele Richarda Sobotky.
Kniha je zaměřena na sílu přírody a magie v lidovém
léčitelství.
Slavík za mříží - dramatický příběh salesiánského
kněze Václava Filipce, který usiluje o svobodu
v padesátých let 20.století.
Strážce - Dobrodružný příběh římského vojáka z 1.
století n. l. Autorem obou knih je Jiří Miček, který se
sice narodil v Čeladné, ale dětství a mládí prožil
ve Vidči.

Pozvánka na duben - "Bylinky s písničkou"
„Bylinky s písničkou“ – to je název besedy, kterou
připravujeme na středu 10.dubna
od 15.00 hodin. Zveme všechny
zájemce z široké veřejnosti nejen
na posezení u klavíru s písničkou,
ale hlavně na setkání se známou
valašskou bylinkářkou Vandou
Vrlovou.
Paní Vanda Vrlová se s námi podělí
o své bohaté zkušenosti v oblasti
tradičního využití bylin a lidového léčitelství.
Paní Vanda Vrlová byla dlouholetou pracovnicí
Valašského muzea v přírodě. Své výzkumy a sběry, které
v oblasti lidového léčení uskutečnila mezi pamětníky,
shrnula také do u dvou knížeček - Nasbíráno mezi Jány
a Devatero kvítí a ještě některé další byliny.
Autor: Božena Zajícová
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ZKO VIDČE slaví 5 let
Každý si jistě pamatuje cvičiště ve Spině založené v 70. letech. Fungovalo do roku
1992, poté byla činnost přerušena.
Po dlouhé době v červenci 2014 za pomoci obce Vidče a
mnoha dalších dobrovolníků, se nám podařilo znovu obnovit
činnost Základního kynologického klubu v obci. Znamenalo
to vytvoření zcela nového zázemí pro výcvik. To obnášelo
obnovit plochu cvičiště, vybudovat zázemí pro psovody,
odkládací boxy a v neposlední řadě překážky pro psy.

Díky obětavosti členů jsme získali logo ZKO, vytvořili internetové stránky, které pravidelně aktualizujeme a
doplňujeme fotografiemi z výcviku.
Členská základna se nadále rozšiřuje, o výcvik
mají zájem majitelé psů různých plemen
z širokého okolí. Výcvik je zaměřen na socializaci
psů, ale věnujeme se také ostatním odvětvím
výcviku. Důkazem toho je, že naši členové
absolvují výstavy, zkoušky a závody.
Scházíme se každou neděli v 9:00 hodin na cvičišti
ve Spině. Veškeré informace naleznete na našich stránkách: http://zkovidce.cz/
nebo na facebooku: https://www.facebook.com/ZKO.VIDCE.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na chodu klubu.
Autor: Marek Randýsek, ZKO Vidče
Úkol č.2
Místo, kde se ukrývá druhý soutěžní úkol, se nachází mezi obcemi Vidče a Střítež nad
Bečvou. Tentokrát je úkol ukryt v blízkosti výletiště. Vašim cílem je splnit úkol a
výsledek zapsat do hrací karty.
Zároveň připomínáme nutnost zaregistrovat se do soutěže, a to emailem podle pokynů na hrací
kartě. Možnost registrace bude do konce dubna 2019, takže to nepropásněte.

49.4538681N, 18.0720111E

Inzerce
TRUBKOVÉ
LEŠENÍ
Doprava – montáž – demontáž
Kontakt: 777 261 833
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Tělovýchovná jednota Vidče
FOTBAL TJ VIDČE začíná jarní část
sezóny 2018/2019

Start druhé poloviny, odvetné části fotbalové sezóny se
nezadržitelně blíží. Muži by měli nastoupit k prvnímu
utkání v neděli 24.3 venku ve Viganticích, ostatní
kategorie nastoupí ke svým zápasům v dubnu.
Muže čeká velmi náročné jaro, ve kterém se budou
snažit posunout tabulkou směrem vzhůru a zachránit
tak i pro příští sezónu 1. A třídu Zlínského kraje.
V rámci přípravy jsme se již potřetí zúčastnili zimního
turnaje Fastav Cup 2019 na Vsetíně na UT
Pod Pecníkem. Ve třech kvalitních zápasech jsme
postupně odehráli utkání HOVĚZÍ – VIDČE
3:2
Branky: Petr Mičkal, Ondřej Dobeš, FRANCOVA LHOTA
- VIDČE 3:8 Branky: Ondřej Dobeš 2x, Petr Mičkal 2x,
Pavel Drda 2x, Petr Špůrek, Jan Kubját, VELKÉ
KARLOVICE – VIDČE 1:3 Branky: Michal Kramoliš 2x,
Radek Bill. Celkově jako vloni ve skupině „A“ 2. místo
na turnaji.
Během zimní přestávky se podařilo z Dolní Bečvy
natrvalo získat brankáře Lukáše Einšpiegla a další půl
rok u nás bude pokračovat Radek Bill z Prostřední
Bečvy. Naopak do přípravných zápasů zatím nezasáhla
čtveřice Dan Fojtášek, Lukáš Vala, Petr Nerád a Petr
Stodůlka. Trenér Petr Urban tak bude mít opět
k dispozici z 90% kádr mužstva tvořený z vlastních
odchovanců. V dnešní době, na tak vysoké úrovni,

na vesnický klub málo vídané.
Doufáme, že nám zachováte přízeň a budete i nadále
fandit v tak hojném počtu a v duchu fair play jak tomu
bylo doposud. Hráči budou Vaši podporu v těžkých
domácích i venkovních zápasech nesmírně potřebovat.
Jste srdečně na zápasy nejen mužů, ale i mládeže zváni
!!!
Rozlosování jaro 2019, u mládeže bude postupně
doplňováno.

Futsalový klub Bar Bora Bora Vidče

Futsalový klub Bar Bora Bora Vidče byl založen v říjnu roku 2003, je oficiálně zaregistrován ve Fotbalové asociaci
ČR a součástí TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY VIDČE, z.s.
Před začátkem letošní sezóny 2018/19 se soupiska hráčů rozrostla o čtyři nové hráče. Dušan Kramoliš, Ondřej
Dobeš, Jan Heryán a brankář Martin Mičkal. Znovu začal hrát Radek Mičkal a spolu se stávajícími hráči, brankář
Michal Cáb, Pavel Drda, Petr Špůrek, Martin Dobeš, Dalibor Kubiš, Vladislav Basel, Petr Křenek, Jiří Vaculín,
Dalibor Nerád, Petr Nerád, Jaroslav Marák a Petr Stodůlka se kádr mužstva rozrostl na 17 hráčů.
Futsal je halový sport a tudíž jeho sezóna trvá pravidelně od konce října až do února a slouží jako doplňkový sport
pro hráče kopané v zimním období. Mistrovské soutěže se pravidelně odehrávají o víkendech v halách Nadace Zubří,
na Koryčanských Pasekách v Rožnově p.R. a nově v Hustopečích nad Bečvou. Systém zápasů 2x s každým
soupeřem, 2x20.minut, 1+4 hráči do pole se střídáním „letmým způsobem“.
Do letošního ročníku 2018/19 jsme vstupovali k zápasům v Okresní soutěži jako obhájci titulu. Po odehrání 16-ti
zápasů jen jednou odešli futsalisté z hřiště poraženi (paradoxně s posledním týmem tabulky HSK Huslenky) a
stejně, jako v loňském roce soutěž s přehledem vyhráli a zaslouženě slaví 1. místo se ziskem 41 bodů při skóre
82:39. Jakožto vítěz soutěže si tým opět vybojoval právo postupu do vyšší třídy, Okresního přeboru. V příští sezóně
2019/2020 se tak po dvou úspěšných letech strávených v nejnižší soutěži znovu pokusíme porovnat síly s těmi
nejlepšími týmy v okrese Vsetín.

Periodický tisk Zpravodaj obce Vidče, vydává obec Vidče, Vidče č.p. 96, 756 53 Vidče, IČO: 00304433. Je vydáván 11x ročně. Náklad 630 výtisků. Určeno k bezplatné
distribuci. Grafická úprava Ing. Svatava Minarčíková. Datum vydání Zpravodaje č. 3/2019 je 19.3.2019. Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Vidče nebo posílat na adresu
zpravodaj@vidce.cz. Uzávěrka Zpravodaje č. 4/2019 je 10.4.2019. Elektronická verze Zpravodaje obce Vidče, termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových stránkách
www.vidce.cz. Příspěvky občanů mohou být redakčně zkráceny. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
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