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Tříkrálová sbírka v roce 2020 ve Vidči
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již
20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této
celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky
na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité
situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným
občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se
do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků,
což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo
minimálně 1 868 osob. Ve Vidči se koledovalo v sobotu
11. ledna.
Letos se popáté podařilo na celém území působnosti
Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónů
korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč
(tj. o 205 924 Kč více než loni). Z toho ve Vidči
96 199 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc.

použity na pořízení osobních automobilů pro terénní
služby, které se věnují seniorům a lidem se zdravotním
postižením. Část výtěžku bude použita na pokrytí
provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci,
jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě
vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo)
a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část výtěžku
sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu
IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví
v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou
použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se
ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně
děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili.
Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem
za vstřícnost a ochotu. Všem za pomoc
při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě
jednou velký dík.

VÝTĚŽEK V CHARITĚ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
V LETECH
2018  2020
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Zprávy z Rady obce

Usnesení č. 16/2020 ze dne 15. 1. 2020
150/2020 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
151/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 15 ze schůze rady obce
Vidče ze dne 11.12.2019.
152/2020 Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy
NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
na zhotovení studie „Výstavba cyklostezky Vidče –
Střítež nad Bečvou".
153/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku od paní
Milady Vlčkové a paní Zbyňky Sýkorové na kontrolu
hospodaření obcí zřízených právnických osob
(tj. příspěvkových organizací) na základě § 15 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
a
finanční
kontrolu
hospodaření
příspěvkových organizací a občanských sdružení,
kterým byl poskytnut příspěvek z rozpočtu obce
na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě v Základní škole
a Mateřské škole Vidče.
154/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na zpracování žádosti o dotaci na akci Workoutové
hřiště Na Sahaře od firmy Regiozona s.r.o., Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín.
155/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na zpracování žádosti o dotaci na akci Oprava
víceúčelových hřišť Na Sahaře od firmy Regiozona s.r.o.,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
156/2020 Rada obce schvaluje nabídku firmy FRITEX
s.r.o., 675 01 Vladislav, na ekologickou likvidaci
použitých kuchyňských olejů a tuků z domácností.
Zároveň rada obce schvaluje Smlouvu o dodávkách
kuchyňského oleje a odpadu a pověřuje starostu
Smlouvu podepsat.
157/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
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o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-80117945 s ČEZ Distribuce
a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupená dle plné moci ADEN LP s.r.o., 742 33
Jeseník nad Odrou 28, na „Zařízení distribuční
soustavy“, která se nachází na pozemku ve vlastnictví
obce Vidče parc.č. 1063/1 v k.ú. Vidče.
158/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IE-12-8007309/003 s ČEZ
Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 zastoupená dle plné moci ENPRO Energo
s.r.o. , Sokolská 137/45, 7567 01 Valašské Meziříčí
na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází
na pozemcích ve vlastnictví obce Vidče.
159/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost
Mysliveckého spolku Vidče, Kynologického svazu ZKO
Vidče – 018 a Českého svazu včelařů, z.s. základní
organizace Rožnov pod Radhoštěm
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 2020.
160/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádosti
Mysliveckého spolku Vidče a Sboru dobrovolných
hasičů Vidče o slevu na nájmu sálu a vestibulu
kulturního domu za účelem pořádání plesů.
161/2020 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitele základní školy dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb.
162/2020 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitelky mateřské školy dle nařízení vlády
č. 341/2017.
Milena Dudová, místostarostka obce

Informace finančního úřadu

Oznamujeme občanům, že dne 16. března 2020 v době od 8:00 - 11:00 hod. a od 12:00 - 16:00 hod. máte
možnost ve vestibulu KD ve Vidči podat své přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2019
u úřednic Finančního úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Vážení občané, jarní sběr a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 18. dubna
2020 v době od 8:00 - 14:00 hod. Sběrná místa zůstávají nezměněna, tj. parkoviště před sídlem firmy "Fabián
a synové", parkoviště u budovy OÚ a parkoviště před obchodem "U Hajného". Zárověň bude proveden sběr železa,
ale pouze do kontejneru u budovy OÚ.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Informace - Stočné 2020
Cena stočného pro rok 2020 zůstává ve výši 26,50Kč/m³ včetně DPH a cena poušálu činí 76,30Kč/osoba/měsíc
včetně DPH. Žádáme občany, aby z důvodu změny sazby DPH hradili zálohy na stočné pro rok 2020 až po 1. květnu
2020 (datum účinnosti změny sazby).
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

2

2/2020 Zpravodaj obce Vidče

Leden v základní škole
Po dvoutýdenních vánočních prázdninách jsme my
všichni školou povinní jen stěží sbírali dostatek sil
k uzavírání známek na vysvědčení. Je to tak, koncem
ledna se definitivně zaklapla vrátka za prvním pololetím
školního roku 2019/2020. Také nás potrápily bacily
všeho druhu, díky nimž pan ředitel Mgr. Zdeněk
Chrástecký prodloužil žákům původně pololetní jeden
den volna o další dva dny, aby ve zdraví mohli na plný
plyn rozjet pololetí druhé. Leden se ve škole také nesl
ve znamení různých soutěží a olympiád, besed
v knihovně, výchovně-preventivních a vzdělávacích
besed, výjezdů za kulturou, . . .
14. ledna reprezentovala školu Karolína Jasná
(9. třída) v okresním kole Dějepisné olympiády
ve Vsetíně, přičemž se stala její úspěšnou řešitelkou.
Na 15. ledna pozvala paní učitelka Šárka Pavlíčková
do videčské školy pana Vladislava Malcharczika,
preventistu Policie ČR ve Vsetíně, který besedoval
s žáky 5. třídy o nebezpečí a nástrahách internetu a pro
žáky 8. a 9. třídy měl připravenu besedu s tematikou
právní odpovědnosti mládeže.
16. ledna navštívila 6. třídu na pozvání paní učitelky
Šárky Pekařové slečna Kateřina Kolbová, jedna
z finalistek kuchařské soutěže Masterchef. Společně
s dětmi připravila makronky. Téhož dne se žáci
4. a 5. třídy v doprovodu paní učitelky Pavly Smílkové
a pana učitele Marka Janovského zúčastnili
ve Valašském Meziříčí koncertu Husak Quartet. Měli
možnost slyšet nejen skladby našich známých
hudebních skladatelů, ale také skladby současné
či písničky z pohádek a filmů.

22. ledna vybojovala pro naši školu krásné 3. místo
v okresním kole Olympiády v českém jazyce
ve Valašském Meziříčí Kristýna Mandulová (9. třída) a
zajistila si postup do kola krajského. Gratulujeme
a budeme i nadále držet palce! V ten samý den zavítaly
paní učitelky Vladislava Slámová a Dagmar Plesníková
do MŠ Vidče, kde uskutečnily informační schůzku
pro rodiče předškoláků.
23. ledna se děti z 1. třídy společně s paní učitelkou
Vladislavou Slámovou vydaly v rámci prvouky
za zvířátky ke krmelci a zásobily je v tomto zimním
období spoustou dobrot.
27. ledna proběhla pro děti z 1. třídy beseda
ve videčské knihovně s názvem „S Kamilem
do knihovny“. Tato akce byla zaměřena prakticky, žáčci
se dozvěděli, jak to v knihovně chodí a jak si mohou
vyhledat knížku. Knihovnu v tento den navštívili i žáci
3

9. třídy s paní učitelkou Alenou Cábovou. V besedě
„(Dez)informace v médiích“ paní knihovnice Renata
Vinklerová a známý youtuber Karel Kovář alias „Kovy“,
který k deváťákům promlouval z videozáznamu,
upozornili naše teenagery, že ne všem mediálním
sdělením mohou v dnešní době věřit a že je potřeba
rozpoznat pravdivé a lživé informace.

28. ledna v 9. třídě paní učitelky Šárky Pavlíčkové učil
naše nejstarší žáky v rámci finanční gramotnosti
teoreticky i prakticky hospodařit s penězi finanční
poradce pan Jakub Smílek.
V lednu uskutečnila paní učitelka Šárka Pavlíčková
školní kolo Olympiády v anglickém jazyce pro žáky
8. a 9. třídy. 1. místo v této soutěži obsadila Kristýna
Mandulová 9. (třída), v okresním kole této olympiády
však bude naši školu reprezentovat druhá nejlepší
angličtinářka Magdaléna Hýžová (9. třída).
Během prvního pololetí školního roku 2019/2020 se
žáci 6. a 9. třídy pod vedením své učitelky matematiky
Evy Mandulové účastnili celorepublikové internetové
matematické soutěže Speedmath – a dařilo se jim.
Z šesťáků byli nejúspěšnější Jaroslav Mandula
a Jakub Pavlíček. Jaroslav kategorii „Desetinná čísla“
vyhrál
a Jakub se v závěru probojoval do první
desítky soutěžících. Eva Mandulová děkuje svým žákům
za opravdu „totální“ nasazení hlavně v závěru soutěže,
kdy se pořadí na prvních příčkách měnilo každou chvíli.
Deváťáci zase založili „triumvirát“ ve složení (abecedně
podle příjmení, ať není nikomu ublíženo) Filip Dobeš,
2/2020 Zpravodaj Obce Vidče

Kristýna Mandulová, Adam Onderka. A opravdu se
hodně „špičkovali“. Vzhledem k tomu, že soutěžili
už v minulosti (a kategorie nelze opakovat), zbývaly jim
tři nejtěžší kategorie a oni je zvládli takto:
kategorie „Rovnice“: Kristýna – 1. místo, Adam – 2.
místo, Filip – 4. místo;
kategorie „Rovnice, výrazy, mocniny“: Adam – 1. místo,
Filip – 2. místo, Kristýna – 3. místo (a v této kategorii
dokonce nenašli soupeře);
kategorie „Algebra“: Kristýna – 1. místo, Filip – 4. místo,
Adam – 7. místo.
I deváťákům děkuje Eva Mandulová za skvělou
reprezentaci školy.
V průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020
využila Mgr. Eva Mandulová dvou možností poskytnutí
dotací. Tou první byla dotace v rámci programu MaS05-

19 – Podpora vybavení dílen v základních školách.
Podání žádosti bylo úspěšné, projekt s názvem „Podpora
manuální zručnosti žáků“ v celkové hodnotě 115 000 Kč
je z 69,57 % spolufinancován Zlínským krajem. Druhou
šancí byly "Šablony II." Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě naší
žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Šablony II
rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 474 601 Kč.
Projekt
„Zkvalitnění
výuky“
CZ.02.3.68/0.0/
0.0/18_063/0015624 je zaměřen především na další
vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou
výuku a projektovou výuku ve škole i mimo školu.

Najdeme Vás???

Naše škola tento rok slaví „výročí“, bude to 80 let
od začátku výuky v současné budově tzv. „staré školy“…
Prosíme všechny, kteří mohou poskytnout dobové
materiály k historii školy – fotografie, filmové záznamy,
články v tisku, aby je, pokud mohou, dali škole
k dispozici. Materiály samozřejmě vrátíme… Oceníme
i glosy pamětníků, kteří budou ochotni sdílet své
vzpomínky na doby hodně minulé…

Mgr. Alena Cábová

Pokud budete ochotni nám pomoci, prosím ozvěte se:
Mgr. Eva Mandulová
zást. ředitele
Základní škola Vidče, okres Vsetín
tel.: 739 477 602
e-mail: eva.mandulova@seznam.cz

Okénko do mateřské školy

Měsíc leden s karnevalem

V měsíci lednu se staršáci zůčastnili Výtvarné soutěže,
ZIMA NA VALAŠSKU, kterou pravidelně vyhlašuje
Středisko volného času /SVČ/. Naše šikulky byly
vylosovány. Mezi vyhodnocenými jsou Verunka
Hurtíková a Honzík Mikuda. V prosincové soutěži
malování zajíčka, kterou vyhlasil Zverimex Rožnov,
vyhrála cenu Nelinka Petruželová. Blahopřejeme našim
talentům.
V lednu k nám také, ikdyž poněkud brzy, zavítal pan
Karneval. Snažíme se vždy vyjít vstříc rodičům a udělat
karneval ve stejném týdnu jako obec, aby se půjčování
masek neprodražilo.V mladším oddělní Berušek paní
učitelky Jitka ŽABKA a Alenka ŠAŠEK připravily dětem
jako každoročně krásný program. “Na karneval se děti
vždy moc těší”, popisují paní učitelky atmosféru příprav
v Beruškách. Vždyť alespoň na jeden den se děti mohou
stát vysněnou princeznou, vílou, pirátem…Předem si
děti užívaly těšení náležitou přípravou. Vybarvovaly
masky, lepily legrační šašky, pomáhaly s veselou
výzdobou třídy. Nejmenší děti se teprve dovídaly
co slovíčko karneval znamená, na co se mají těšit.
Velkou radost měly z množství nafouknutých balónků.
Ráno se začaly v malé třídě scházet děti v maskách
s rozzářenýma očima: “Jestlipak mě paní učitelka
pozná?” Promenádou na lavičce se tak představila
motýlková víla, malá čarodějnice, princezna i karkulka.
Přestože masek moc nebylo, protože nás v MŠ přepadly
nemoci, děti si karneval užily. Navštívili jsme také
kamarády předškoláky - staršáky ve třídě Sluníček.
“Krásné masky pojďte dál, budeme mít karneval” - tak
zněla pozvánka na karneval do staršáku. Maškarní rej
zorganizovali tři klauni a Ledová královna. Ve třídě
4

Sluníček se kromě superhrdinů vyskytlo i více
tradičních masek jako rytíř, čarodějnice, beruška,
princezna, pirát či kočička. Děti si užily soutěží a tance,
foukaní bublinek, házení do kornoutu, skok v pytli,
nechyběla ani oblíbená hra “židličkovaná”. Když přišly
na návštěvu do staršáků maškary z menšího oddělení,
společně si zahrály a zatancovaly balonkový taneček.
Všem
rodičům tímto udělujeme velkou pochvalu
za přípravu krásných masek. Děti se vydováděly,
vypadaly spokojeně a radostně a tak to má být.
Bc.Pavlína Parks

2/2020 Zpravodaj obce Vidče
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Místní knihovna
V pondělí 27. ledna 2020 byly v Městské knihovně
v Rožnově pod Radhoštěm oceněny nejlepší dílka
oblastního rožnovského kola dětské literární soutěže
"O poklad strýca Juráša". Tématem a inspirací
letošního ročníku byl Jan Amos Komenský. Žáci
základních škol ve svých pracích psali o tom, jak by
vypadal jejich ideální den ve škole, jaké vlastnosti by
měl mít nejlepší učitel nebo zaznamenávali své nejlepší
zážitky a vtipné perličky ze školních lavic. Mezi
oceněnými, kteří budou pokračovat i do krajského kola
soutěže, nechyběly děti videčské základní školy. Alžběta
Juříčková, Nikola Horáková, Adam Pěnička a Teodor
Vaculín byli odměněni za svou poezii. S komiksem
uspěly Eva Bahnerová, Nikola Mandulová a Julie
Cábová. Jejich vítězné práce si zájemci mohou přečíst a
prohlédnout i v naší knihovně, kde je máme vystaveny.
V pátek 21. února 2020 se v knihovně budeme opět
věnovat cestování a poznávání vzdálených světů.
Tentokrát se vydáme na Podkarpatskou Rus. Naše
povídání bude spojeno s výstavou a promítáním
fotografií z cesty po této zajímavé a možná i tajemné
zemi. A co připravuje knihovna pro své čtenáře a
příznivce na březen – měsíc čtenářů?
Rande naslepo s knihou – začtěte se do knihy, kterou
jsme vám vybrali. Po celý měsíc březen si můžete
vyzkoušet svoji odvahu a jít na rande s knížkou, o které
nebudete vědět vlastně vůbec nic. Knihy budou totiž
zabaleny v neprůhledném obalu a až doma zjistíte,
co jste si na své rande vlastně vybrali. Možná budete
mile překvapeni, ale možná také ne. Nevadí. Knihu
můžete kdykoliv vrátit a zkusit štěstí s jinou tajemnou
neznámou. Třeba budete mít šťastnou ruku a objevíte
nové a zajímavé autory, o které jste dosud neznali.
Pověsti a tajemství Vidče - nenechte si ujít ve středu
11. března 2020 setkání s Vojtěchem Bajerem, který je
nejen předsedou ČSOP Salamandr, ale i lesní inženýr,
fotograf a spisovatel. Je také amatérským historikem a

6

zabývá se historii, vývojem krajiny a kultury Valašska.
Přijďte si povídat o pokladech, raráškovi a vodnících, a
také o zajímavých a nejasných kapitolách z historie
Vidče.
Kouzelné paličky – co dokáže trpělivost a šikovné ruce
můžete posoudit sami na výstavce paličkovaných
výtvorů paní Evy Cábové. Výstavka bude k vidění
po celý březen.
Lovci perel –po čtvrtletní přestávce děti znovu vyplují
na lov za literárními perlami. Koncem listopadu jejich
plavbu ukončíme, perly spočítáme a nejlepší lovce
odměníme u příležitosti Dne pro dětskou knihu.
Den s Andersenem – jinde se s Andersenem spí, ale
ve videčské knihovně s ním trávíme celý den.
Naše letošní andersenovské setkání s dětmi, v pátek
27. března a v pořadí už šesté, se ponese v duchu
významných výročí Jana Amose Komenského a Boženy
Němcové. Budeme si číst, povídat, hrát a možná
i trochu malovat.
Božena Zajícová
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Sbor dobrovolných hasičů Vidče
Dne 10.1.2020 se konala jako každoročně výroční valná
hromada. Hlavním bodem výroční schůze byla volba
nových členů do výboru, která byla schválena
v následujícím složení:
Starosta SDH - Vladimír Žemla
Velitel SDH - Oldřich Knébl
Zástupce velitele ve výjezdové jednotce - Jan Kramoliš
Strojník - Oldřich Vičan
Referent mládeže - Ivana Bitalová
Jednatel - Bc. Šárka Nerádová
Referent materiálně technický (preventista)-Pavel Pečiva
Vzdělavatel - organizační referent- Martina Mičkalová
Účetnictví v SDH - Oldřiška Mičkalová
Členové výboru - Jaroslav Mičkal
Václav Vičan
Josef Prasličák

Jménem obce Vidče bychom rádi poděkovali panu
Václavu Vičanovi, oceněnému pamětní medailí
za zásluhy , kterou mu předal hejtman Zlínského kraje
pan Jiří Čunek. Pan Václav Vičan vykonával ve svém
volném čase 40 let starostu sboru dobrovolných hasičů
v naší obci, čímž se stal nejdéle sloužícím starostou
sboru dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji. Zároveň
mu přejeme pevné zdraví a spoustu životní pohody.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Dále byla projednána zpráva o činnosti a hospodaření
SDH Vidče a připravované akce na rok 2020.
Na závěr jsme poděkovali panu Václavu Vičanovi za jeho
dlouholetou činnost ve funkci starosty.
Za SDH Vidče starosta Vladimír Žemla
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Tělovýchovná jednota Vidče
Muži, stejně jako dorost, zahájili začátkem ledna zimní
přípravu. Tréninky 2x týdně na zbrusu nové umělé trávě
na „Sahaře“ jsou bezkonkurenční a jen velmi špatné
počasí nutí hráče přesunout se do místní tělocvičny.
Koncem ledna vyrazila větší část „A“ týmu mužů
na soustředění do Zlatých Hor. V krásném horském
prostředí Jeseníků nabírali pod vedením trenérů
fyzickou kondici a snažili se dokonale připravit
na náročnou druhou polovinu soutěže. V rámci přípravy
se opět zúčastní zimního turnaje Fastav Cup 2020
ve Vsetíně na UT Pod Pecníkem. V krajské skupině,
systém každý s každým, odehrají tři zápasy. Postupně
se utkají 21.2. Francova Lhota (19:00), 28.2. FC Vsetín
U19 (19:00) a 6.3. Hovězí (19:00). Generálkou před
startem jarní část soutěže 1.A třídy Zlínského kraje
bude utkání 15.3. v Krhové od 15:00. O týden později
21.3. čeká na muže těžký první mistrovský zápas venku
v Horním Lidči.
Mládež se stejně jako každým rokem pravidelně
zúčastňuje halových turnajů.
Starší žáci odehráli v sobotu 1.2. turnaj na Horní Bečvě
„O Pohár Starosty obce“. V pěti výsledkově vyrovnaných
zápasech chlapci a Adélka Ondřejová herně nezklamali
a dokázali si, že lze hrát i proti fyzicky vyspělejším
týmům. Přítomné diváky svým výkonem mile překvapili
a zanechali na Bečvách dobrý dojem z předvedené hry,
i když celkově skončili na možná pro ně nepopulárním
4. místě.
Mladší žáci se ve dnech 7.12.2019 a 11.1. zúčastnili
v hale ZŠ Zašová první fáze IX.ročníku zimní ligy
Vladimíra Štěpána, jejímž pořadatelem je OFS Vsetín.
Naši žáci v turnaji neuspěli a stejně jako v loňském roce
bude finálová část bez naší účasti. Ve skupině pouze
dvě výhry a celkové čtvrté místo. Rovněž se zúčastnili
halového turnaje 25.1. v Rožnově na Koryčanských
Pasekách. Výborný start, ale poté malé zaváhání
s Podlesím a chybějící bod nás stál účast ve finálové
skupině. Po odehrání dalších dvou zápasů ve skupině
o umístění celkově konečné 7. místo.

V sobotu 11.1. odehrála svůj první halový turnaj
v Rožnově p.R pro jaro nově vytvořená starší přípravka
TJ Vidče. Po skvělém startu do turnaje a postupu
do finálové skupiny jsme sice na medaile nedosáhli,
přesto za předvedenou hru zaslouženě sklidili pochvalu
od přihlížejících diváků i rodičů. Konečné čtvrté místo
s bonusem ceny pro nejlepšího brankáře
turnaje Adama Petružely.
A nakonec nejmladší tým, mladší přípravka
opět v Rožnově 18.1. a tentokráte páté místo.
Pět výborně sehraných zápasů, ve kterých se
nám podařilo jako jedinému týmu porazit
i vítěze turnaje celek Valašského Meziříčí.
Škoda jen, že se střelecky nevydařily první
dva zápasy, neboť konečné umístění mohlo
být medailové. Potřetí na turnajích přípravek
cena pro nejlepšího brankáře, tentokrát
Michal Vaculín.
Za pár dní, přesněji 22. února, nás čeká
první společenská akce, kterou naše
Tělovýchovná jednota pravidelně pořádá,
a to tradiční Sportovní ples. Přijďte se
do kulturního domu ve Vidči pobavit,
zatančit si a pokud budete mít štěstí, můžete
si odnést domů i nějakou hodnotnou výhru
z bohaté tomboly. Jste co nejsrdečněji zváni!!!
Vladislav Basel
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