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Vážení občané, s aktuálním vydáním obecního zpravodaje dochází ke změně jeho zpracovatele. Nově bude zpravodaj zpracovávat
matrikářka obce Ing. Svatava Minarčíková. Příspěvky do zpravodaje můžete nadále zasílat na mail zpravodaj@vidce.cz nebo také
na mail matrika@vidce.cz.
Touto cestou bych rád poděkoval dosavadní zpracovatelce Mgr. Janě Karasové za dlouholetou spolupráci a za veškerý čas
věnovaný tvorbě všech minulých vydání Videčského zpravodaje.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané obce Vidče,
rok se s rokem sešel a na letopočtu se objevilo nové datum, rok 2019.
Věřím, že Vám nový rok ještě nezevšedněl, že Vaše novoroční přání ještě docela nezapadla a že jste ještě plni očekávání, co
všechno letošní rok přinese. Přeji vám v roce 2019 pevné zdraví, mnoho štěstí, nezlomnou vůli k dosažení vytyčených cílů a
splnění alespoň některých tajných přání a nadějí. Nám všem přeji co nejvíce vzájemného porozumění. V posledním prosincovém
zpravodaji jsme zhodnotili, co se nám v roce 2018 podařilo na obci jak po stránce investiční, tak i kulturní zrealizovat.
V aktuálním vydání tohoto periodika bych Vás rád seznámil s návrhem akcí, které bychom letos chtěli realizovat. Kromě
investičních akcí nebudou chybět ani akce kulturní a společenské.
Nyní tedy podrobněji k zamýšleným investičním akcím. V březnu bude zahájena rekonstrukce bývalých školních dílen
v přízemí budovy tělocvičny – vzniknou tak dvě nové učebny pro potřeby místní základní školy, a to konkrétně nová učebna
praktických činností a počítačová učebna, jenž může být využívána i k výuce jiných předmětů. Spolufinancování této akce
již máme schváleno z MAS Rožnovsko. Záměrem pro letošní rok je také přestavba části škvárového fotbalového hřiště
na hřiště s umělým travnatým povrchem. V rámci této akce by mělo dojít i k vybudování hřiště pro beach volejbal. Samotná
realizace je však závislá na finanční podpoře z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o kterou jsme žádali před koncem
kalendářního roku a čekáme na její vyhodnocení. Zbývající část škvárového hřiště bychom rádi přebudovali na výletiště
pro pořádání venkovních kulturních akcí a na parkoviště pro návštěvníky areálu Na Sahaře. Rovněž tento záměr budeme
realizovat pouze za podmínky vyčlenění finančních prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj, o něž budeme žádat v únoru.
Nadále chceme pokračovat ve vylepšování estetického vzhledu hřbitova, a to tentokrát vybudováním zpevněných chodníčků
v uličkách mezi hroby a doplněním mobiliáře – lavičky, odpadkové koše apod. Rovněž zde budeme žádat o finanční spoluúčast
ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Rádi bychom také opravili šatny a sociální zařízení v místní tělocvičně. K částečnému
financování rekonstrukce se budeme snažit využít prostředky z dotačního titulu vypsaného Zlínským krajem. Stavbami
realizovanými nezávisle na získání financí z nejrůznějších dotačních zdrojů by se měly stát stavba bytů v budově pošty a
rekonstrukce komunikace U Kočíbů.
Zásadním úkolem pro letošní rok je vypracování projektové dokumentace pro I. etapu chodníků vedoucích z Křižnic
k autobusové zastávce U Křižana a získání stavebního povolení tak, abychom byli připraveni podat v podzimních měsících
tohoto roku žádost o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury a následně na jaře roku 2020 započít se stavbou.
Letos bude vypracována studie proveditelnosti i pro II. etapu, jenž by měla propojit chodníkem centrum obce s lokalitou u Portáše.
Nadále budeme pokračovat v pořádání kulturních akcí, které budou rozšířeny o divadelní představení v jarních a podzimních
měsících v sále kulturního domu. O konkrétních termínech budete informováni v pozdějším vydání zpravodaje.
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Za Zastupitelstvo obce Vidče Mgr. Pavel Drda

Informace  Stočné 2019

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou stanovil cenu stočného pro rok 2019 na 26,50 Kč/m3 včetně
DPH, cena paušálu činí 76,30 Kč/osoba/měsíc včetně DPH.
Žádáme občany – vlastníky studní, aby nahlásili stavy vodoměrů DSO na Obecní úřad Vidče na tel. 571 619 644,
nebo email: ucetni@vidce.cz.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. 11 skupin koledníků vybralo
celkem 92 498 Kč. Vybralo se tak o 7 473 Kč více než v roce loňském a potvrdil se tak trend,
kdy jste Vy coby dárci rok od roku štědřejší. Všem dárcům, koledníkům a jejich doprovodu
děkujeme.

Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 2/2018 ze dne 17.12.2018
13/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
14/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 1 ze schůze rady dne
21.11.2018. Všechny úkoly byly splněny.
15/2018 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar
od firmy Miroslav Špálek – UNIMETAL na čištění a
servisní prohlídku vč. seřízení výkonu 1 ks kotle zn.
FERROMAT GGN 1307 s hořákem RG16Z.
16/2018 Rada obce Vidče schvaluje účelové dary
pro ZŠ od obce Velká Lhota a firmy Empesort s.r.o. dle
darovacích smluv. Oba dary budou financovat potřeby
souboru Valašenka.
17/2018 Rada obce Vidče souhlasí s pronájmem sálu
KD pro paní L.G. a zároveň schvaluje 50% slevu
na nájmu.
18/2018 Rada obce Vidče schvaluje návrh rozpočtu
na rok 2019 Základní školy ve Vidči.
19/2018 Rada obce Vidče schvaluje návrh rozpočtu
na rok 2019 Mateřské školy ve Vidči.
20/2018 Rada obce Vidče chvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene  služebnosti č. IP128021314 Vidče,
p.č. 560/4, NNK s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou
ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2 Ostrava  Přívoz
na „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na

pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 562/1, 2857,
568/2. Zároveň pověřuje starostu obce
Smlouvu
podepsat.
21/2018 Rada obce projednala a schválila plán zimní
údržby obce na období 20182019.
22/2018 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo k projektu „Rekonstrukce plotu a
ostatní úpravy na hřbitově a pověřuje starostu obce
Dodatek č. 1 podepsat.
23/2018 Rada obce Vidče a schvaluje žádost místního
mysliveckého spolku 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 2019.
24/2018 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na administrativní činnosti od firmy regiozona s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín na podání žádosti
o dotaci Stabilizace sesuvu v lokalitě u Fabiánů.
25/2018 Rada obce Vidče schvaluje rozpočtové
opatření č. 7 obce Vidče.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Slibovaná změna ve svozu odpadů bude zahájena
v březnu
V předchozích vydáních zpravodaje jste byli informováni
o připravovaných změnách nakládání s odpady v našich
domácnostech. Na počátku prosince jste měli rovněž
možnost besedovat na toto téma v sále kulturního
domu. Děkuji Vám všem, kteří jste projevili zájem svou
účastí na besedě.
Avizovaná změna spočívá ve svozu směsného odpadu
v intervalu.

Nové intervaly svozu platné od března 2019:
Směsný odpad — 1x za 14 dnů
Papír a plast — 1x za 4 týdny
(modrá a žlutá 240l nádoba)
Nádoby na bioodpad — 1x za 14 dní v letních měsících
a 1x za 28 dní v zimních měsících.

Takto nastavený svozový systém se rozběhne v měsíci březnu. Popelnice na tříděný odpad budou
do domácností rozvezeny pracovníky obecního úřadu v průběhu měsíce února, rovněž obdržíte brožury
k třídění odpadu a kalendář svozu jednotlivých druhů odpadů.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Informace o placení místních poplatků
Poplatek za psa
Sazba poplatku:
Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:
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200, Kč
za prvního psa
250, Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2019
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1341+číslo popisné, bydlíteli v domě s číslem popisným 25,
bude mít variabilní symbol následující tvar 134125.
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Informace o placení místních poplatků
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Sazba poplatku:

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 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

jednorázová nejpozději do 31. 3. 2019
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1340+číslo popisné, bydlíteli v domě s číslem popisným 25, bude mít
variabilní symbol následující tvar 134025.

Adventní koncert 2018
Přenesme se v naší mysli zpět v čase do uplynulé
adventní doby, do pátku 7. prosince 2018 odpoledne.
V kulturním sále obecního úřadu se koná Adventní
koncert žáků videčské školy. Sál je zaplněn dětmi,
jejich rodiči, prarodiči, příbuznými a dalšími obyvateli
Vidče a Stříteže, kteří si přišli poslechnout hudební
skladby připravené žáky naší školy, kteří studují hru
na klavír na Základní umělecké škole Valašské Meziříčí
pod vedením paní učitelky Zuzany Trusinové.
Koncerty žáků ZUŠ jsou již tradiční akce. Konají se
dvakrát ročně na konci jara a v adventu. Na koncertech
zazní krátké skladby pro klavír, kytaru, flétnu a trubku
známých i méně známých skladatelů nastudované a
zahrané našimi dětmi. Na každém koncertu je krásné
sledovat pokroky dětí, jak se půlrok co půlrok zlepšují.

Paní učitelce Zuzaně Trusinové a všem žákům, kteří
skladby poctivě nacvičili a pěkně zahráli, náleží velký
dík a obdiv. Dopřáli nám divákům v sále krásný
zážitek.
Je výborné, že výuka hudebních oborů ZUŠ Valašské
Meziříčí probíhá přímo v naší škole. Žáci nemusí jezdit
do Rožnova či Valašského Meziříčí, děkuji vedení ZŠ
Vidče a všem učitelům ZUŠ Valašské Meziříčí, kteří
do naší obce dojíždí, paní Pavlíkové, paní Trusinové,
panu Mášovi a panu Stodůlkovi.
Autor článku: Wilfried Dejmek

Na Adventním koncertě 2018 předvedli žáci navíc 5
společných vystoupení: pěvecké vystoupení přípravného
ročníku, skladba pro kytary a klavír, hra na klavír pro
čtyři ruce, hra na klavír pro osm rukou. Poslední
skladba, kterou koncert gradoval, byla skladba „Světové
Vánoce“ autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 
společné pěvecké vystoupení všech dětí s doprovodem
dvou klavírů, kytary a bubnu. Zrekonstruovaný sál
obecního úřadu ve svěží kombinaci barev, s krásnými
nalakovanými parketami a elegantními pohodlnými
židlemi dodal letošnímu Adventnímu koncertu korunu.
Krásně a smysluplně strávený čas.

Foto: Mgr. František Jaskula

Prosinec v základní škole
Prosinec se už tradičně nesl v duchu nadcházejících
vánočních svátků, děti netrpělivě odpočítávaly každý
den adventního kalendáře, který je měl přiblížit
k Štědrému dni.
Hned 1. prosince doprovodil svým vystoupením soubor
Valašenka rozsvěcování vánočního stromu ve Vidči.
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4. prosince se vydali do Lešné u Valašského Meziříčí
žáci první a druhé třídy s paními učitelkami Dagmar
Plesníkovou
a
Dagmar
Hladkou.
Ve
vánočně
vyzdobeném místním zámku se dozvěděli něco
o vánočních zvycích a světcích, kteří jsou spojeni
s prosincem a Vánocemi, prohlédli si také dřevěné
betlémy a ve vánoční dílně odlévali olovo a vytvářeli
svíčky z včelího vosku.
1/2019 Zpravodaj Obce Vidče

Na 5. prosinec si nachystali žáci 9. třídy mikulášský
program a úkoly pro mladší žáky naší školy, deváťáci
zavítali také do školky. Žáci 9. třídy měli krásné
kostýmy a děkujeme jim tímto, že nás naladili
na předvánoční čas.
Stejně jako minulý měsíc naši třeťáci, tak 6. prosince
žáci 1. a 2. třídy změřili své síly s okolními školami
v turnaji v miniházené v Zubří. Cílem nebylo umístit se,
ale zahrát si, proto všem žákům byly za jejich vynikající
výkony odměnou sladkosti.
7. prosince besedovaly hned dvě třídy v místní
knihovně. Poprvé navštívili knihovnu naši prvňáčci
v doprovodu paní učitelky Dagmar Plesníkové. Paní
knihovnice si pro ně připravila povídání o knize „Kamil
neumí létat“. V tentýž den byli v knihovně i žáci 3. třídy
s paní učitelkou Vladislavou Slámovou. Beseda
pro ně byla zaměřena na strašidelné bytosti dle knihy
„O stodolovém mistru“.
12. prosince navštívili žáci 8. a 9. třídy s paní
učitelkou Alenou Cábovou a panem učitelem Markem
Janovským Beskydské divadlo v Novém Jičíně, aby zde
zhlédli klasickou komedii francouzského dramatika
Moliéra „Lakomec“ v podání hostujícího pražského
Divadla Radka Brzobohatého.
Na 17. prosinec pozvala paní učitelka Alena Cábová
do 8. třídy Vanetu Zvoníčkovou z valašskomeziříčského
Klubu Most, která se v besedě s názvem „Kreativní
myšlení“ snažila přimět žáky dívat se na svět a
přemýšlet o věcech trochu jinak, zkrátka kreativně.

18. prosince uspořádali pro celou školu a rodinné
příslušníky druháci s paní učitelkou Dagmar Hladkou
vánoční jarmark, na němž prodávali sladké a slané
dobroty a také různé dekorace a výrobky. Výtěžek z této
akce putoval jako sponzorský dar pro pavilon lachtanů
v ZOO Lešná.
Další charitativní akce proběhla také ve 4. třídě. Paní
učitelka Jana Vlčková zapojila čtvrťáky do akce
„Krabice od bot“. Děti tak udělaly radost jiným
potřebným dětem tím, že je obdarovaly různými
hračkami, sladkostmi, školními potřebami, ty pak
dárkově zabalily do krabice od bot a přes paní
Vanduchovou předaly na sběrné místo.
Příjemné
dopoledne prožili 18. prosince žáci 1. třídy s paní
učitelkou Dagmar Plesníkovou. Díky sponzorskému
daru jedněch rodičů si mohli užívat v rožnovských
Pohádkových lázních.
Již koncem listopadu a v průběhu prosince mohli
hlavně starší žáci naší školy navštívit v místním
kulturním domě výstavu věnovanou československé
státnosti, kterou zorganizovala paní učitelka Vladimíra
Mertová.
21. prosince proběhly ve škole vánoční třídnické
hodiny s předáváním přání a vánočních dárků a pak už
se žáci i ostatní zaměstnanci školy rozprchli užít si
vánočních prázdnin v kruhu svých nejbližších.
Autor: Alena Cábová

Okénko do mateřské školy
Na 3 krále o 3 kroky dále….
Zima je plná pranostik, pořekadel a rozmanitých
svátků.
V naší Videčské mateřské škole se snažíme děti učit
našim starodávným zvykům. Vedeme je k udržování
tradic a snažíme se aby si děti utužovaly krásný vztah
k rodnému Valašsku a moravské kultuře vůbec.
Mezi jednu z krásných tradic patří také koleda 3 králů,
která už leckde vymizela.
A jak jinak zachovat tradici než ji udržovat přes naše
nejmenší generace. Každoročně se s dětmi v tento den
vydáváme na kolednický pochod centrem vesnice. Děti
si sami vyrobí čepice z papíru a zvolí si jaké písmenko
by chtěli na čepici mít.
Nejprve zakoledujeme naším malým dětem z mladšího
oddělení, stojíme pod oknem a naší malí kamarádí nám
nadšeně mávají. Poté vyrážíme do ulic již známou
trasou. První zastávkou je
sousedství u Goláňů a
v
řeznictví
u
pana
Dobeše. Děti zpívají pod
okny pošty, v obchodě, u
p.
Vlasty,
na OÚ, na základní škole,
p.kuchařkám ve školní
jídelně a dále všem lidem,
které po cestě potkají.
Do
košíku
si
naši
koledníci
vykoledovali
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penízky a bonbóny. Na obci dostali džusíky a perníčky.
Osm slok nedělá dětem problém a písničku poslouchají
udivení rodiče ještě odpoledne při vyzvedávání dětí
ze školky a přemýšlejí, jak by ten kafemlýnek zastavili a
donutili ho se oblékat neboť se školka zamyká….
A my všeci z MŠ vystupujem a šťastný nový rok Vám
vinšujem.
Za kolektiv MŠ zapsala Pavlína Parks
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Valašská rally ValMez 2019 vstupuje do závěrečné
fáze příprav
Start nové sezony MČR v rally proběhne opět
na Valašsku. Valašská rally ValMez poprvé v seriálu
European Rally Trophy – Central. Pořadatelský tým
38. ročníku soutěže usiluje i o zařazení soutěže
do slovenského šampionátu.
Několik jistot nabízí svým fanouškům tři měsíce
před startem 38. KOWAX Valašská rally ValMez 2019.
První je termín, soutěž se uskuteční ve dnech 29. – 31.
března 2019. Druhým nezvratitelným faktem je zařazení
valašskomeziříčské
automobilové
soutěže
do sedmidílného kalendáře European Rally Trophy
(ERT) – Central 2019. Ostatní ve vztahu k „Valašce“
vychází z posledních úspěšných ročníků, tu s menšími,
tu s většími změnami. „Jsem velmi rád, kam jsme
dokázali
soutěž
během
tří
let
posunout.
Od rallysprintu k závodu ERT. Nyní dokonce
hledáme finální dohodu se slovenskou federací
SAMŠ, aby se v rámci Valašky odjel i úvodní závod
slovenského šampionátu. Věřím, že se to podaří a
pro slovenské dvojice připravíme atraktivní
soutěž,“ naznačuje předseda organizačního výboru
rally Jaromír Tomaštík.
KOWAX Valašská rally ValMez 2019 je poprvé v historii
zařazena do sedmidílného kalendáře podniků European
Rally Trophy – Central (dále Č. Krumlov, dvě chorvatské
soutěže, N. Gorica / SLO, Weiz / A, Lausitz / D). ERT je
šampionátem s pravidelnou účastí českých posádek,
Ondřej Bisaha v tomto seriálu v sezoně 2018 zvítězil
absolutně, Václav Dunovský v hodnocení „dvoukolek“.
„Dostáváme
se
do
pomyslné
druhé
ligy
evropskýchrally soutěží. Věříme, že tento status
přiláká na start, kromě českých posádek, i řadu
zahraničních dvojic,“ vyjádřila se tajemnice rally
Petra Mynářová.
Centrem osmatřicáté „Valašky“ a hostitelem hlavního
doprovodného programu se poosmnácté stane město
Valašské Meziříčí. Počtvrté v řadě se pak dalším
partnerským a spolupořadatelským sídlem rally stane
Kopřivnice a polygon místní automobilky Tatra. Ten
poskytne účastníkům valašské soutěže servisní zázemí.
„Jak je zřejmé z termínu Valašky, její nadcházející
osmatřicátý ročník si zachová svůj formát, tedy
pátek až neděle,“ deklaruje Jaromír Tomaštík.
Kromě tradičních předstartovních procedur zahájí rally
v pátek 29. března přejezd soutěžních posádek

přes startovní rampu na valašskomeziříčském náměstí.
Tato aktivita bude mít proti loňsku návaznost.
„Programovou novinkou úvodního dne se stane
večerní městská rychlostní zkouška ValMez. Tato
atraktivní erzeta se při premiéře setkala u diváků i
partnerů rally s nebývalým ohlasem. Po jejím
absolvování
odjedou
soutěžní
posádky
do uzavřeného parkoviště v areálu polygonu
v
Kopřivnici,“ poodhalil programovou nabídku
úvodního dne první soutěže mistrovství České republiky
v rally 2019 šéf organizátorů.
Sobotní a nedělní program připravuje pořadatel 38.
KOWAX Valašské rally ValMez 2019 v souladu se svými
dřívějšími předsevzetími a sliby fanouškům Valašky.
Posádky tak čekají úseky, které byly v minulosti
nedílnou součástí „Valašky“.
„Po sérii jednání s představiteli obcí si troufám
tvrdit, že jsme v našem regionu dokázali upevnit
pozici. Navíc k některým rychlostkám přibude opět
několik nových kilometrů. Na posádky tak na úvod
sezony bezpochyby čeká technická a sportovně
náročná
soutěž,
která
může
o
ambicích
jednotlivých účastníků mnohé napovědět,“ doplnil
Tomaštík.
„V harmonogramu Valašky 2019 však chybí
rychlostní test pod hradem Hukvaldy. Jde
o plánovanou věc,
domluvili jsme se, že
po
třech
letech
necháme tuto oblast
od rally odpočinout.
Dělám to i proto, že si
nesmírně
vážím
přístupu
starostů
v této turisticky tak
atraktivní
lokalitě,
zejména i po připojení
nové části v závěru zkoušky, do obce Tichá. Ale do
Janáčkových Hukvald se Valaška zcela jistě vrátí
v dalším ročníku,“ upřesnil předseda organizačního
výboru.
Na detailnější informace ohledně trati je samozřejmě
brzy, přesto prozradíme, že aktuální harmonogram
obsahuje 14 rychlostních zkoušek, na sedmi úsecích.
„Očekáváme celkovou délku soutěže nad pět set
kilometrů, z toho cca 160 kilometrů čítají měřené
testy,“ naznačuje ředitel rally Rudolf Kouřil.
Informačním kanálem 38. KOWAX Valašské rally
ValMez 2019 se stane postupně aktualizovaná
internetová stránka www.valasskarally.cz, informace
k soutěži lze získat i na facebookovém profilu Valašská
Rally ValMez.
38. KOWAX Valašská rally ValMez 2019, tiskový servis
Text: Tomáš Plachý, Dušan Póč
Foto: archiv pořadatele
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Vánoční turnaj amatérů 2018 ve stolním tenise
V pátek 28.12.2018 se jako již tradičně po vánočních svátcích konal turnaj
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Opět se začínalo turnajem dětí,
kterých tentokrát přišlo o něco méně než v předchozích letech a je škoda, že
se nechtělo více dětem opustit teplé domovy a jít si zasportovat. Turnaje se
zúčastnilo 8 dětí hrajících v tabulce „každý s každým“.
Dále hráli Lukáš Novák, Filip Mičkal, Šimon Urban, Mikuláš Vávra a David
Vaníček.
Po skončení zápasů dětí, přišli na řadu dospělí. Celkem se zúčastnilo 18
mužů a 3 ženy.
1. místo: Dana Kolíbalová
2. místo: Věra Zemanová
3. místo: Lucie Vičanová

Hrálo se na třech stolech systémem “každý s každým“ ve čtyřech skupinách.
Ženy hrály svou skupinu . Dva nejlepší muži z každé skupiny postoupili
do finálové skupiny kde opět hráli stejným systémem. Po napínavých a
vyrovnaných bojích vypadalo celkové pořadí takto:

1. místo: Matěj Nový
2. místo: Alexandr Urban
3. místo: Jan Mičkal

1. místo: Milan Bednárik
2. místo: Karel Mičkal
3. místo: Martin Vaníček

Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se příští rok sejdeme v ještě hojnějším počtu.
Autor článku: Petr Kubját

Plesová sezóna
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Vidčánek  stránka pro děti
Tato nová stránka je určena především pro dětské čtenáře, kteří se mohou těšit na obrázky
k vybarvení, soutěže a zábavné luštění.

Vidčánkův vtip
Aničko, moc zlobíš!
"Ty,
Aničko,
moc
zlobíš!
Vzpomeň
si
na
Karkulku,
co
se
jí
stalo,
když
neposlouchala." „A ty si, babi, vzpomeň, koho
vlk sežral první..."

Soutěž
Nechejte vaše děti namalovat obrázek na téma
„karneval“. Obrázky můžete zasílat na adresu
zpravodaj@vidce.cz
nebo
doručit
osobně
na obecní úřad.
Následně
si
obrázky
můžete
s
dětmi
prohlédnout v prostorách obecního úřadu. Tři
nejhezčí budou odměněny drobnými cenami,
zveřejněny na stránkách obce a v dalším čísle
Zpravodaje.

Těšte se!

Do příštího čísla Zpravodaje připravujeme
poznávací GEOcaschingovou hru. Budete se
moct se svými dětmi zapojit do poznávání okolí
Vidče.
Hra bude trvat do konce roku, cílem hry bude
poznat 10 míst ve Vidči a okolí a nalézt
nápovědu
pro
vyluštění
tajné
zprávy.
Více v příštím čísle Zpravodaje.
Těšte se, počítejte dny do příštího výtisku.
Bude to stát za to!
Za kulturní komisi RO Radek Minarčík
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Tělovýchovná jednota Vidče
V letošním roce 2019 tomu bude již 75.let, co byla
v naší obci oficiálně zaregistrována sportovní činnost.
Tělovýchovná jednota Vidče funguje a nadále pokračuje
jak v kulturních tradicích, tak hlavně ve sportovní
činnosti. Ve čtyřech oddílech je zaregistrováno ke konci
roku 2018 celkem 182 členů.
Nejpočetnějším 104 členným oddílem je kopaná.
Členové ze 2/3 mládež do 18ti let. Muži „A“ tým působí
nepřetržitě od roku 1986 v krajských soutěžích.
V pátek 11.1 zahájil tým zimní přípravu na odvetnou
jarní část 1.A třídy, která startuje pokud počasí dovolí
23.3 zápasem ve Viganticích. V rámci přípravy je
plánována účast na Fastav Cupu ve Vsetíně ( soupeři
Velké Karlovice, Hovězí a Francova Lhota) a dva
přípravné
zápasy.
Mládež
v
pěti
družstvech
ve všech kategoriích okresních soutěží. Po krátké
přestávce se pomalu rozbíhají tréninky v tělocvičně ZŠ
Vidče.
U mládeže je plánována účast výhradně
na halových turnajích pořádaných okolními oddíly a
OFS Vsetín.
Druhým tradičním oddílem je stolní tenis. V letošní
sezóně má TJ Vidče přihlášeny do soutěží dvě družstva.
První „A“ tým hraje Krajskou soutěž II.třídy skupinu B
Zlínského kraje a po polovině soutěže a odehrání 11
zápasů se muži nachází se ziskem 24 bodů a s bilancí 4
výhry 1 remíza 6 proher na 8.místě z 12.celků. Tabulku
suverénně bez prohry vede tým Stolní tenis Bílovice.
V úspěšnosti dvouher je z našeho týmu nejlepší
Mikulenka Petr 62.50%, druhý Vaculín Libor 53.66% a
dále Hráský Luděk 36.67%. Druhé „B“ mužstvo je
účastníkem Regionálního přeboru okresu Vsetín.
Z 10ti celků se tým po polovině soutěže s 22 body
nachází na 2.místě s bilancí 8 výher a 2 prohry.
Tabulku rovněž bez prohry vede TJ DDM Val.Meziříčí

„C“. V úspěšnosti dvouher je z našeho týmu a v soutěži
i celkově nejlepší Brzokoupil Jiří 91.18%, druhý Kubját
Petr 72.50% a dále Kubiš Stanislav 62.16%.
Třetím oddílem je futsalový klub Bar Bora Bora Vidče.
Do 16té sezóny vstoupil v Okresní soutěži I.třídy
Vsetín jako obhájce titulu. Po polovině soutěže a
odehrání osmi zápasů se tým s bilancí 5 výher 2 remízy
a 1 prohra a ziskem 17ti bodů nachází na 2.místě
s minimální ztrátou na vedoucí FK Hodslavice. Nejlepší
střelec týmu Dobeš Ondřej 8 branek, druhý Nerád Petr
7 branek a Vaculín Jiří 5 branek.
Čtvrtým a zároveň druhým nejpočetnějším oddílem
s 66ti členy je Sport pro všechny. Rekreační sport
pro všechny věkové kategorie má nyní v činnosti tři
oddíly. Turistický oddíl s vedoucí paní Smutkovou
Ludmilou, rozdělený dle náročnosti na kategorii 1 a 2.
Turisté celoročně uskutečňují pravidelné vycházky
nejen po okolí Vidče, ale i po hřebenech okolních
kopců. Každé pondělí v čase od 17:0018:00 probíhá
v tělocvičně zdravotní cvičení Ženy II, které vede paní
Neradová Jana a v čase od 19:0020:00 je střídá
aerobic cvičení Ženy I s vedoucími paní Petruželovou
Alenou a paní Křenkovou Hanou.
Za pár dní začátkem února nás čeká první společenská
akce, kterou naše Tělovýchovná jednota v letošním roce
pořádá a to tradiční Sportovní ples. Přijďte se v sobotu
2.února 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 !!!
Autor: Vladislav Basel

Inzerce
Nabídka bezplatné řádkové inzerce pro občany
Od příštího vydání Zpravodaje máte možnost využít
zveřejnění vašeho inzerátu typu Koupím/Prodám/Daruji.

zdarma

Inzerce neslouží ke komerčním účelům.
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