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Nové kadeřnictví
Vážení občané,
od měsíce května máte možnost
navštěvovat
nově
zrekonstruované
kadeřnictví v přízemí budovy OÚ.
Objednávat se můžete u paní Emilie
Melichaříkové na tel. čísle 604 429 636.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
dvojici zastupitelů Ing. arch. Alici
Valčíkové, autorce projektu a panu
Jiřímu Vaculínovi, jenž měl na starost
stavební část nových prostor.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Jánské ohně
Vážení přátelé,
pálení svatojánských ohňů je typickým fenoménem
svatojánské noci. Vatry, zapalované na nejvyšších
místech v krajině, symbolicky představují slunce,
které je v době letního slunovratu na vrcholu sil.
I letos dodržíme v předvečer svátku svatého Jana
Křtitele tento zvyk a zapálíme vatru na Zuberském
kopci.
Kulturní program, na němž vystoupí bubeníci
KUBUKU, skupina Černí Salamandři s ohňovou
show a budete si moci zazpívat u ohně za
doprovodu kytary, bude zahájen v neděli 23. 6.
2019 v 16.00 hod.
Od restaurace u Hanáčků bude opět zajištěna
kyvadlová doprava. Vjezd aut na Zuberský kopec
bude omezen. Občerstvení na místě zajištěno.
Na akci Vás srdečně zvou pořadatelé.
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Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 8/2019 ze dne 15.5.2019
71/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
72/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 6 ze schůze rady obce Vidče ze dne
15.4.2019 a plnění usnesení č. 7 ze schůze rady obce
Vidče dne 29.4.2019.
73/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje

žádost paní L.M., o slevu ve výši 50 % za pronájem sálu
KD ve Vidči.
74/2019 Rada obce Vidče projednala a neschvaluje
žádost o podporu provozu Linky bezpečí.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Zpráva pro přátelé cestování
Srdečně zdravím všechny přátelé cestování. V letošním
roce jsem musela kvůli zdravotnímu stavu zrušit
plánovaný jarní zájezd. Na časté dotazy, zda se
uskuteční nějaký zájezd na podzim, odpovídám ANO.
Vše závisí na mém zdravotním stavu, ale doufám,
že energie všech, co mi drželi palce při nelehké srdeční
operaci, je stále tak velká, že se mi podaří zase
pokračovat v této oblíbené činnosti.
Bude to zájezd Za poznáním Zlínského kraje, a to
ve středu 2.října 2019. Sice jen tzv. „kolem komína,“
ale doufám, že pro mnohé zajímavý. Jako první
navštívíme společně krajské město Zlín, kde bude
organizovaná prohlídka s průvodcem, který nás provede
po všech nejdůležitějších místech Zlína, včetně jejich
prohlídky, bude-li to technicky možné. Dalším cílem

budou Lázně Kostelec, barokní skvost Štípa a
nakonec procházka k hradu a hrad Lukov – prohlídka
s průvodcem. Zájezd se uskuteční jen za předpokladu,
že se naplní.
Pokud vás program zájezdu oslovil, přihlaste se a
současně zájezd zaplaťte. Cizí 350,-; členové TJ
300,-; turisté senioři 280,- a děti 200,- Kč. Hlásit se
můžete na tel. čísle 737 537 297 u paní Hajné, nebo
736 716 150 u paní Švajdové do 30.června 2019.
Všichni účastníci zájezdu obdrží nejpozději týden
před odjezdem podrobný program i pokyny
k zájezdu.
Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

Květen v základní škole
V úvodu tohoto příspěvku se vrátím v čase do měsíce
dubna, v jehož polovině konali přijímací zkoušky žáci 9.
ročníku. Výsledky svého snažení se naši deváťáci
dozvěděli až koncem dubna a všichni měli to štěstí,
že byli na vysněné střední školy přijati. Letošní 9. třída
videčské školy patří k těm méně početným, navštěvuje ji
celkem 18 žáků, nicméně výběr maturitních a učebních
oborů je v této třídě velmi pestrý, což můžete posoudit
z níže napsaných řádků. 13 žáků bude studovat čtyřleté
maturitní obory a 5 žáků tříleté učební obory. Nejvíce
žáků, celkem pět (1 chlapec a 4 dívky), bude
po prázdninách navštěvovat Gymnázium v Rožnově
pod Radhoštěm. Obor Zámečník na SŠIEŘ v Rožnově
pod Radhoštěm si zvolil jeden žák. Dva žáci se rozhodli
studovat na Integrované střední škole ve Valašském
Meziříčí, jeden obor Mechanik-elektrotechnik a druhý
obor Kuchař-číšník. Jeden žák si vybral ve Valašském
Meziříčí učební obor Zedník-obkladač na SPŠ stavební.
Obor Užitá malba na SUPŠ sklářské taktéž
ve Valašském Meziříčí si zvolila jedna žákyně. Někteří
žáci zamíří do Vsetína, dva na SOŠ Josefa Sousedíka
na obor Autotronik, jedna žákyně na SPŠ strojnickou,
kde se rozhodla studovat obor Strojírenství, a jedna
žákyně se rozhodla pro obor Praktická sestra
na vsetínské Střední zdravotnické škole. Jeden žák byl
přijat na učební obor Grafický design na Educu
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do Nového Jičína a jedna žákyně na Ekonomické
lyceum, které bude studovat na Mendelově střední
škole v Šenově u Nového Jičína. Obor Fotograf
na Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích bude
navštěvovat jeden žák a úplně nejdál, až do Olomouce
na tamní Střední školu polytechnickou obor Kominík,
zamíří také jen jeden žák.
Již zavedenou akcí pro naše mladší žáky je účast
na turnajích v miniházené v Zubří. Tentokrát si
2. května vyjeli zahrát žáci 1. a 2. třídy v doprovodu
třídních učitelek Dagmar Plesníkové a Dagmar Hladké.
2. května se v prostorách SVČ v Rožnově
pod Radhoštěm konala soutěž „Moudrá sovička“
pro žáky 1. stupně základní školy. Naši žáci
v doprovodu paní učitelky Pavly Smílkové utvořili tým
ve složení Alžběta Juříčková (2. třída), Adam Pěnička
(3. třída), Štěpán Cáb (4. třída), Jaroslav Mandula (5.
třída) a svými vědomostmi a také díky zručnosti
vybojovali krásné 1. místo, a obhájili tak loňské
prvenství. Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy!
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o spoustu informací a zážitků.
15. května si i přes velmi chladné počasí užili žáčci 2.
třídy s paní učitelkou Dagmar Hladkou bezplatný
výukový program v Zoo Lešná. Tato akce byla pro naše
druháky poděkováním za dlouhodobé sponzorství
lachtanů.
16. května se žáci 4. třídy v doprovodu paní učitelky
Jany Vlčkové snažili předvést na dopravním hřišti
v Rožnově pod Radhoštěm své vědomosti z oblasti
dopravní výchovy a v závěru získat v rámci praktických
jízd na kole průkaz cyklisty.

Na 7. května naplánovala paní učitelka Pavla Smílková
pro žáky 5. třídy vlastivědnou exkurzi do Prahy.
V jednom dni toho žáci viděli z našeho hlavního města
opravdu velmi mnoho. Tak například se vypravili
na Pražský hrad, v jehož areálu si prohlédli chrám sv.
Víta, Starý královský palác, věž Daliborku, Zlatou
uličku, dále zamířili na Petřín, do Zrcadlového bludiště,
prohlédli si Pražské Jezulátko, nechyběla ani procházka
po Karlově mostě, zhlédnutí Pražského orloje
na Staroměstském náměstí a celou exkurzi žáci ukončili
na Václavském náměstí. Samozřejmě nechyběla ani
projížďka pražským metrem a osobní volno, v němž se
žáci mohli občerstvit např. v Mc´Donaldu. I přes únavu
byli páťáci z exkurze nadšeni a už se těší, až se
do Prahy zase někdy podívají.

16. května v rámci programu Hasík – prevence ochrany
obyvatelstva v situacích ohrožení – přišli za našimi
druháky a šesťáky zástupci valašskomeziříčských
hasičů besedovat o příčinách vzniku požáru
v domácnosti, ve škole a poradili našim žákům, jak se
v situacích, kdy hoří, mají chovat. Pro žáky 6. třídy
měla beseda ještě pokračování 30. května.
18. a 25. května reprezentovala videčskou školu svými
vystoupeními Valašenka na Přehlídce dětských
folklórních souborů v Zubří a na Kácení máje ve Vidči.
28. května proběhlo okresní kolo Pythagoriády. Naši
školu reprezentovali 4 žáci - Julie Cábová a Jaroslav
Mandula (5. třída) a Kristýna Mandulová a Filip
Dobeš (8. třída). Jaroslav ve své kategorii zvítězil a
Kristýna se umístila na třetím bodovaném pořadí. Oba
se tak stali úspěšnými řešiteli okresního kola. Filip a
Julie zůstali těsně za hranicí bodového limitu
potřebného pro získání titulu "úspěšného řešitele".
Všem náleží gratulace a poděkování za reprezentaci
školy.
30. května pokračovali v sérii školních výletů žáci 3. a
5. třídy v doprovodu paní učitelek Vladislavy Slámové a
Pavly Smílkové. Navštívili kunínský zámek, v Novém
Jičíně Muzeum klobouků a interaktivní výstavu Generál
Laudon a nakonec zavítali do Technického muzea Tatry
v Kopřivnici.

Zeměpisnou přednášku o Íránu absolvovali 7. května
v rožnovském kině žáci 9. třídy v doprovodu paní
učitelky Vladimíry Mertové.
10. května se vydali do místní knihovny deváťáci s paní
učitelkou Alenou Cábovou. Paní lektorka Renata
Vinklerová pro ně měla připravenu besedu a aktivity na
téma „Média – lživé a podvodné informace,
dezinformace“. Program byl určitě přínosný, žáci si
mohli uvědomit, že ne všemu, co nám dnešní mediální
„džungle“ předkládá, se dá věřit.
Ve dnech 10. – 12. května absolvovali žáci 7. a 8. třídy
s paními učitelkami Evou Mandulovou a Šárkou
Pavlíčkovou školní výlet do jižních Čech. Tato akce byla
bohatá na návštěvy historických památek, muzeí, zoo a
i přes nevlídné počasí se žáci určitě vraceli obohaceni
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Deváťáci zorganizovali 31. května v tělocvičně školy
souboj talentů naší školy s názvem X-faktor. Svými
výkony zaujali porotu tito borci: V kategorii „Hra
na hudební nástroj a zpěv“ za 1. stupeň se umístila
ve hře na klavír na 1. místě Eva Mertová (4. třída),
na 2. místě skončila díky svému pěveckému projevu
Lilee Olga Parks (5. třída) a 3. místo obsadila Lilien
Fendrychová (1. třída) ve hře na flétnu. V téže
kategorii za 2. stupeň obsadil 1. místo Dominik
Obroučka (7. třída) ve hře na klavír, 2. místo získala
Anna Urbanová (9. třída), která zaujala porotu hrou
na trubku, 3. místo si vybojoval svým rapem Ondřej
Jaroň (9. třída). V kategorii „Tanec a gymnastika“,
která byla vyhlášena společně pro 1. i 2. stupeň si
vytancovaly 1. místo Anežka Špaková, Eva
Bahnerová, Nikola Peterková, Klára Cábová a Tereza
Minarčíková (všechny 3. třída), 2. místo obsadila
dvojice tanečnic Nikola Obroučková a Denisa
Hurtíková (obě z 2. třídy) a 3. místo získaly Adéla
Ondřejová, Kateřina Stodůlková a Klára Žlebčíková
(všechny z 6. třídy).

Autor: Mgr. Alena Cábová
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Okénko do mateřské školy
Třída Berušek
14. května jsme v malé třídě oslavili svátek matek. Děti
své maminky potěšily pásmem písniček a tanečků.
Dárečky měly nachystané, vyráběly z keramiky obrázek
s paní Cábovou.
30. května jsme oslavili svátek dětí výletem na Bílou.
Malé děti přivítali lektoři převlečení za šmouly a
provázeli je hravým dopolednem. Děti zvládly stromovou
stezku, vyřádily se v prolézačkách a klouzačkách.
Propátraly šmoulí domečky. Počasí nám moc nepřálo,
drobný deštík vydržel celé dopoledne, ale děti měly stále
dobrou náladu a zvládly to na jedničku.

5. června jsem podnikli dopolední výlet mikrobusem
na Hlaváčky, navštívili jsme předškoláky na škole
v přírodě. Děti shlédly vystoupení kovboje, plnily úkoly
na stezce k pokladu. Vyrobily si náramek z květinek.
Děti si den náramně užily. Potěšili jsme se pohledem
na velkou louku zářících kopretin s hlasitým koncertem
cvrčků.
Autor: Jitka Kadlubiecová

Třída Sluníček - Mušketýři a Komtesy ve škole v přírodě 2019
I
letos
na
mušketýry
ve
středu
večer
čekala strašidelná
stezka
odvahy,
která pak dětem,
které
trošku
teskní, zase zvedla
náladu. Slunce ne
a ne zajít, dlouho
se čekalo na tmu.
I tentokrát dělali,
že se nebojí ale
báli se!

Jako tradičně každý rok jsme se i letos vypravili se
staršáky do školy v přírodě - tentokrát jako muketýři a
komtesy. Škola v přírodě proběhla na Hlaváčkách
v týdnu od 3.6. do 6.6., kde opět ti nejodvážnější
z nejodvážnějších se rozhodli zkusit strávit týden
bez maminky!!! Paní učitelky se také staly
mušketýrkami a na celý týden nechaly se pojmenovat
mušketýrskými přezdívkami. Na děti čekal týden plný
zábavy - běhání v lese a na louce, lezení po stromech,
řezání větví s opravdovou pilkou nebo zatloukání
hřebíčků, hry a soutěže, tanečky i diskotéky. Počasíčko
přálo hrám, výletům, i koupání. Dny plynuly rychle a
na slzičky nebyl ani čas.
Středa byla dnem návštěv. Přijeli nás navštívit
kamarádi z mateřské školy z mladšího oddělení. Ukryli
jsme pro ně poklad. Poté přijel kovboj Dušan a ukázal
své umění. Mrskání lasem, házení noži. Báli se i
odvážlivci z obecenstva.
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Ve čtvrtek,
v závěrečný den,
byl
čas
na
diplomy, medaile
a
počítání
hvězdiček.
Všechny děti byly
pasovány
na
statečné
táborníky, neboť
vydržely týden bez
maminky. Sbalili
jsme
kufry
a
čekání na rodiče
nám
zpestřil
koník, který nás jako pravé mušketýry přijel povozit.
Zapůjčili nám ho ze ZTš Rožnov p. R., neboť s nimi
máme celoroční výukový program. Když se koník unavil
a odjel, přijel pan Pilař, náčelník Rožnovské policie,
který je každoročně ochoten udělat dětem policejní
ukázku o práci policie, a předvést jak nakládají s
darebáky. Děti si mohly vykoušet pouta, a zeptat se na
spoustu dotazů. Nejvíce kluci naléhali, ať vystřelí. Pan
Pilař vysvětlil, že policie je zde pro ochranu a pořádek a
střílení je poslední a nevyhnutelná možnost. Děti
pochopily, že zbraň není hračka a může napáchat více
škody než užitku.
Nakonec si pro své ratolesti přijeli rodiče, kteří se
po celém týdnu na své děti moc tešili.
Autor: Bc. Pavlina Parks
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Studie sběrného dvoru
Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás seznámili s
jednoduchou studií záměru vybudování sběrného dvoru
v naší obci na pozemcích p.č. 1166/1 a p.č. 1166/2.
Úplnou verzi studie naleznete na webu obce
na adrese https://vidce.cz/2019/06/12/sberny-dvurobec-vidce-koordinacni-studie/. K tomuto záměru se
uskuteční veřejná schůze dne 11.7. v 17 hodin v sále
kulturního domu ve Vidči.
O důvodech, proč chce obec Vidče v budoucnu
realizovat stavbu sběrného dvoru, jsme psali
v únorovém vydání zpravodaje a nebudeme se k nim
nyní vracet. Sběrný dvůr bude zařízením vlastněným a
provozovaným obcí Vidče. Toto uspořádání je výhodné
pro obec, získává tak nezávislost na externích
dodavatelích služeb, flexibilitu při provozu a dalších
činnostech sběrného dvora, kontrolu provozních
nákladů apod.
Vybavení sběrného dvora
Sběrný dvůr bude vybudován na pojízdné zpevněné
ploše o rozměrech cca 35x45 m vybudovanou např.
ze zámkové dlažby, která bude oplocena a zajištěna
proti krádežím a vniknutí neoprávněných osob a
osázena zelení. Samotné oplocení je navrženo
z poplastovaného pletiva uchyceného na ocelových
sloupcích, které budou kotveny do betonových patek.
Celé oplocení je navrženo výšky 2 m. Na vjezdu
do areálu je navržena posuvná brána.
Sběrný dvůr bude mít administrativní zázemí
pro obsluhu v podobě zatepleného obytného kontejneru
o rozměrech cca 6 x 2,5 m (v koordinační situaci objekt
č.1). Pro soustřeďování nebezpečných odpadů je
navržen samostatný ekosklad 3 x 2,5 m s dvojitou
podlahou - jedná se také o mobilní kontejner
uzpůsobený pro nakládání s nebezpečnými odpady
(v koordinační situaci objekt č.7), ve kterém lze
skladovat v určených boxech a nádobách nebezpečné
odpady, zářivky, elektrozařízení apod. Na sběrném
dvoře budou umístěny otevřené či uzavřené
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velkoobjemové kontejnery na sběr objemných odpadů
(v koordinační situaci objekt č.12), bioodpadu
(v koordinační situaci objekt č.16), dřeva (v koordinační
situaci objekt č.11), stavebních odpadů (v koordinační
situaci objekt č.13), kovových odpadů (v koordinační
situaci objekt č.15), papíru (v koordinační situaci objekt
č.14), textilu (v koordinační situaci objekt č.8) apod.
Pro sběr směsného komunálního odpad budou využity
standardní nádoby 1100 l s horním výsypem tak, aby je
bylo možné vyvést ve svozový den, kdy se vyvážejí
klasické černé popelnice (každý druhý pátek), tak aby
bylo zabráněno případnému zápachu se směsného
komunálního odpadu (dětské plenky, nevytříditelný
odpad apod.)
Na sběrném dvoře se rovněž bude nacházet otevřený
přístřešek (v koordinační situaci objekt č. 2) – jedná se
o jednoduchou montovanou železnou konstrukci
půdorysně cca 8 x 16 m a výšky cca 5 m, opláštěnou
plechovými šablonami. Zde budou umístěny kontejnery
pro odkládání odpadu náchylného na klimatické vlivy.
Typicky se může jednat o objemné odpady, které
mohou značně nasáknout srážkovou vodu. V dalších
částech může probíhat sběr nepotřebného tzv. bílého
elektra a nepotřebných větších spotřebičů, případně
zaparkována část manipulační techniky či skladovány
nepotřebné nádoby a kontejnery.
Odvodnění
zpevněných
ploch
je
navrženo
prostřednictvím vpustí a areálové dešťové kanalizace,
do které jsou zaústěny i svody z plechového přístřešku.
Celá dešťová kanalizace může být vyústěna přes
odlučovač ropných látek a lapač pevných nečistot
do vsakovací či retenční jímky.
Na sběrném dvoře nebude umístěna drtička stavebního
odpadu způsobující hluk a prašnost, ani kompostárna,
jenž by mohla způsobovat zápach.
Členové Rady obce Vidče
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Severní pohled

Jihovýchodní pohled

Jihozápadní pohled
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Místní knihovna
I když červen začíná zavánět prázdninami, v knihovně
se pořád něco děje. Nejenže pro dětské i dospělé čtenáře
máme připravenou spoustu nových knih, ale probíhají i
další akce knihovny.
Už tradičně v měsíci červnu připravujeme slavnostní
pasování prvňáčku na Rytíře krásného slova a čtenáře
knihovny v rámci celorepublikového projektu „Už jsem
čtenář“, do kterého je zapojena i videčská knihovna.
Děti ovšem jako správní rytíři musí prokázat své kvality.
Nebudou bojovat s mečem ani zabíjet draka, ale
předvedou svou dovednost ve čtení.
Letošního pasování (v pátek 14. června 2019) se ujmou
Ferda Mravenec a Brouk Pytlík - postavičky, které si
pro děti vymyslel a nakreslil pan Ondřej Sekora.
U slavnostního aktu nebudou chybět ani zástupci
Základní školy a Obecního úřadu ve Vidči.
Na připomenutí toho, že se stali Rytíři, dostanou
prvňáčci vedle malé věcné odměny i Pamětní list, nový
průkaz do knihovny a hlavně knihu, která je určena
právě jim. No a málem bych zapomněla na knižní
záložku. Tu pro ně nakreslili druháci a třeťáci, děti ze
školní družiny. Moc se jim povedly a doufám, že se
prvákům záložky budou líbit.
Po celý školní rok patřila knihovna vždy dvě středeční
odpoledne v měsíci dětem ze školní družiny. Čekalo tady
na ně společné čtení z nových knih, hry a soutěže i
malé výtvarné dílničky. A v červnu přišly děti také.
Tentokrát se však karta obrátila. Děti se zapojily
do vytváření programu návštěvy samy. Druháci a třeťáci
nejen vyrobili už zmínňované záložky pro prvňáčky, ale
pomohli svými kresbami vytvořit v knihovně letní
atmosféru. Budou se podílet i na závěrečném
předprázdninovém setkání školní družiny v knihovně a

to tím, že pro prvňáčky připraví soutěžní otázky a úkoly
v honbě za pokladem. Doufám, že ve středu 19. června
2019 nám bude přát počasí a poklad bude objeven.

Na závěr mi dovolte popřát vám všem krásné léto a pohodové prázdniny a připomenout změnu v otevírací době.

Autor: Božena Zajícová

Rožnovsko má putovní letní kino
Starostové obcí na Rožnovsku pořídili mobilní
nafukovací letní kino, které bude promítat filmy
po celém mikroregionu.
Promítání se uskuteční díky spolufinancování ze zdrojů
EU - Fondu malých projektů, a to v rámci
přeshraničního projektu "Festival česko-slovenského
filmu pod širým nebem".
Již
v pátek
19.7.2019 se tak můžete těšit
na bezkonkurenčně nejnavštěvovanější českou komedii
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„Ženy v běhu“, v sobotu 10.8.2019 pak na černou
komedii „Teroristka“ s Ivou Janžurovou v hlavní roli.
Promítání se uskuteční ve sportovním areálu
na Sahaře.
Zkrátka nepřijdou ani děti, i pro ně připravujeme
promítání. Více se dozvíte v dalším vydání zpravodaje.
Informace o všech promítáních můžete sledovat
na facebook.com/valasskyletnak a na našich webových
stránkách.
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Vidčánek - Úkol č. 4
Omlouváme se, schránka s úkolem č. 4 se bohužel ztratila. Děkujeme
za upozornění. V tomto vydání zpravodaje nový úkol nebude, kdo nestihl splnit
úkol č. 4, má možnost hledat nyní. Úkol už je opět na svém místě, takže hledejte.
49.4360967N, 18.1118589E

Inzerce
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TJ Sokol Střítež nad Bečvou - informace oddílu odbíjené
Kadetky
Jarní část soutěže hrála naše děvčata
v krajském přeboru se střídavými úspěchy. První zápasy
vyhrála doma dvakrát 3:0 s družstvem Kroměříže.
Venku už tak úspěšná nebyla a v Uherském Brodě a
Zlíně prohrála 3:0. Ve Veselí na Moravě pak vyhrála
dvakrát 3:0 , doma hrála ze Vsetínem 2:3 a druhý zápas
vyhrála 3:0. Tato výhra našemu družstvu zajistila
celkově 3. místo v krajském přeboru kadetek. V jarní
části pohárových soutěží se poslední kolo hrálo 24. 4.
ve Vsetíně, kde naše děvčata skvěle zabojovala.
Po odehrání tohoto kola i v této soutěži obsadila mezi
kadetkami 3. místo ve Zlínském kraji. Je to o to
cennější, že část hráček patří věkově mezi starší žačky.
Starší žačky Krajská soutěž starších žaček se hraje
turnajově. Krajskou soutěž v letošním ročníku hrálo 17
družstev, která byla podle pořadí v rozřaďovacím turnaji
v září rozdělena do čtyř skupin. Po každém odehraném
kole
první družstva postupovala o skupinu výš,
poslední sestoupila do nižší skupiny. Podle umístění
v příslušných skupinách jsou družstvům přidělovány
body. Naše děvčata hrála převážnou část soutěže
ve druhé skupině. Po odehrání celé krajské soutěže
obsadilo družstvo starších žaček 8. místo. V krajském
poháru st. žaček, po odehrané podzimní části, kterou
hrálo 16 družstev, naše děvčata postoupila do finálové
skupiny, ve které se hrálo o 1. až 8. místo. Tento turnaj
se hrál 8.5. ve Vlčnově. Děvčata podala velmi bojovný
výkon a ten jim dopomohl k celkovému 5. místu.
Gratulujeme!

Mladší žactvo
Krajská soutěž mladšího žactva se
hraje také turnajově a platí zde podobná pravidla jako
v soutěži starších žaček. Letošní soutěž hrálo 13
družstev. Naše družstvo tvoří jak děvčata, tak hoši. Naši
malí hráči se po odehrání celé soutěže umístili na 12.
místě. Vzhledem k tomu, že naše družstvo tvoří děti
od čtvrté po sedmou třídu a jejich soupeři jsou většinou
děti z šestých a sedmých tříd, hodnotíme jejich umístění
i výhry velmi vysoko. Poslední kolo krajského poháru
mladšího žactva budeme se hrál 19.5. v Uherském
Brodu. Děti vyhrály zápas 2:0 s Nivnicí, 2:1 s Kroměříží,
prohrály 1:2 se Vsetínem a 0:2 s Brumovem a
Uherským Brodem. Po posledním kole se celkově
umístily ve skupině B na 4 místě a celkově 11
ze třinácti družstev.
Barevný volejbal - V letošním roce jsme zúčastnili i
několika kol barevného volejbalu. V lednu v Palkovicích,
kde Aneta Randusová a Ondra Bena obsadili v zelené
barvě 4. místo, (hrají sice tři hráči, ale nám jeden
onemocněl). I ostatní zabojovali a nikdo z našich hráčů
neobsadil poslední místo ve své barvě.
Další turnaj barevného volejbalu se hrál 14.4.
v Ostravě. I zde se nám podařilo dostat se na stupně
vítězů. Bylo to v nejvyšší hrané barvě, a to modré děvčata Šarka Dobešová, Klárka Žlebčíková a Kája
Říhová obsadily 3. místo. Anetka Randusová byla
vyhlášena nejvšestrannějším hráčem.
V sobotu 4.5. jsme v místní
sokolovně pořádali již II.
ročník losovaného turnaje
rodičů a dětí. Malí hráči si
vylosovali čísla a pak
losovali dospělí. Dvoučlenná
družstva byla rozdělena
do čtyř skupin, kde hrál
každý s každým. Zápasy se
hrály
v určeném časovém limitu.
Podle pořadí ve skupině se
pak
hrálo
o
celkové
umístění. Celkovými vítězi se
stali p. Bělunek a Anetka
Randusová, druhé místo
obsadila p. Žlebčíková a
František Daněk a na třetí
příčce se umístila Anička
Urbanová s Kájou Říhovou.
Vítězem byl ale každý, kdo
přišel a hrál.
Za oddíl odbíjené trenérky

Tělovýchovná jednota Vidče - mládež
V měsíci červnu končí nejen školní rok, ale v jeho
průběhu i fotbalová sezóna 2018/2019.
V době vydání zpravodaje budou již všechny
mládežnické soutěže dohrány a nastane zasloužená
přestávka, ve které snad všichni nabereme potřebné síly
na sezónu novou 2019/2020.
Ti, kteří sledují mládežnický fotbal ví, že jsme v letošním
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roce měli v soutěžích obsazeno všech pět kategorií.
Všechna mužstva si vedla výborně a rozhodně patřila
k těm lepším v okrese. Obě přípravky a i mladší žáci se
probojovali na finálové turnaje o přeborníka okresu.
Mladší přípravka 30 družstev ve Valašském Meziříčí,
starší přípravka 16 nejlepších týmů okresu v Karolince
a mladší žáci 8 týmů v Kateřinicích.
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Starší žáci po horším podzimním startu na jaře
neskutečně fotbalově povyrostli a druhou část sezóny
odehráli s přehledem neporaženi v nadstavbové
skupině. Dorost byl letos opět výborný, umístěn mezi
nejlepšími třemi mužstvy okresu.
Minimum hráčů, které fotbal přestal bavit a zvýšený
počet nových členů hlavně v té nejmenší kategorii, to je
výsledek dobré a neocenitelné práce trenérů. To vše
bychom sami v dnešní době bez pomoci okolních oddílů
Valašské Bystřice a Stříteže nad Bečvou nedokázali.

Velmi si spolupráce vážíme a doufáme, že v ní budeme
pokračovat i nadále.
Poděkování patří všem rodičům za bezvadnou
spolupráci. Trenérům za čas, který věnují dětem
mnohdy na úkor svých rodin a hlavně všem hráčům a
hráčkám, kteří týden co týden na zápasy a tréninky
poctivě chodí. Je vidět, že je sport - fotbal baví a jsou
rádi v kolektivu svých vrstevníků. Pěkné blížící se
prosluněné prázdniny!!!
Foto starší přípravka
horní řada zleva trenér
Lumír Ondřej,
Adam Šrámek,
Jakub Pavlíček,
Tadeáš Mičkal,
Richard Křenek,
Vít Randus,
Benjamín Bajza,
David Vaculín,
Viktorie Onderková
a trenér Vladimír Nerád.
Dole zleva Marek Pastor,
Matouš Gerla,
Lukáš Jurka,
Vojtěch Špak,
Ondřej Mandula,
Antonín Směták
a brankář Tomáš Kozák
Foto mladší přípravka
horní řada zleva trenér
Radek Mičkal,
Nikolas Valčík,
Tobiáš Kulišťák,
Adrián Nerád,
Robin Křenek,
Matěj Randýsek,
Kryštof Mičkal,
Nela Jurčová
a Jan Skýpala.
Dole zleva Michal Vaculín,
Štěpán Randus,
Josef Mikulenka,
Václav Randýsek,
Matyáš Cáb,
Antonín Pastorek
a brankář Adam Petružela

POZVÁNKA
Fotbal hráčů nad 35 let
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