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Informace obecního úřadu
Do nového školního roku 2009/2010 přeje Obecní úřad Vidče všem dětem, žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům v naší
mateřské i základní škole šťastné vykročení, hodně sil, ale především co nejvíce vzájemného porozumění a společných
úspěchů pod vedením nově jmenovaných ředitelů v základní i mateřské škole .
− Již dvakrát v tomto roce jsme upozorňovali občany, kteří vlastní travnaté pozemky, na povinnost jejich pravidelné údržby,
t. j. pravidelného sečení. Bohužel na několika místech obce nebyly opět některé pozemky ještě ani jednou posečené, v horším
případě nebyly posečeny ani v letech minulých. Všem těm, kteří si své pozemky a okolí svých domků udržují v čistotě a pořádku
a třeba uklidí i kousek „obecního“, tímto velmi děkujeme!
− V měsíci srpnu byly dokončeny stavební práce na opravě střechy budovy MŠ, opravena „zvonička“ u kostela. Rekonstrukcí prošel
i její památný zvon. Většina prací na stavbě víceúčelového hřiště je dokončena, slavnostní otevření plánujeme v první polovině
měsíce října. Přesné datum vám včas oznámíme a věříme, že se této akce rádi zúčastníte. Již předem jste všichni zváni. Přijďte se
podívat na naše pěkné nové sportoviště, stojí to za to!
− Upozorňujeme vás na letošní druhý svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který bude proveden 17. října 2009 (sobota)
v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Tři místa svozu zůstávají nezměněna (obchod u „Fabiánů“, před OÚ, obchod „Hajný“).
K obecnímu úřadu můžete do kontejnerů dovést i železo.
− Současně vás upozorňujeme, že tříděný sběr odpadu - nápojové kartony (červené pytle) jsou vždy vyváženy spolu se sběrem papíru
a skla (modré a zelené pytle), tzn. v tomto roce ještě 14.října, 11.listopadu, 9.prosince 2009.
Pěkné a klidné podzimní dny Vám přeje Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č.21/2009 ze zasedání ZO Vidče dne 27.8. 2009
280/2009 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
doplněný program 21. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení: Ing. Slezáková, Petr Jurča, ověřovatele zápisu Ing. Malík,
p. Janda. Zapisovatelkou byla určena Ludmila Ondřejová

starostku obce smlouvu podepsat. Vodojem je majetkem obce Vidče.
287/2009 ZO Vidče schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku
v majetku obce p. č. 1063/1 a pozemku st. 589 a pověřuje starostku
obce záměr zveřejnit na úřední desce.

281/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 20/2009 z řádného zasedání ZO dne 18. 6. 2009 přednesenou
starostkou obce.

288/2009 ZO Vidče bere na vědomí informace o postupu přípravy
realizace projektu – Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou.

282/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 20. – 21. řádným zasedáním přednesenou starostkou
a místostarostou obce.

289/2009 ZO Vidče bere na vědomí a postupuje do dalšího
zastupitelstva žádost pana Tomáše Žáka o finanční příspěvek
na opravu komunikace v lokalitě Vidče- Háje.

283/2009 ZO Vidče bere na vědomí ústní a písemnou zprávu
o činnosti výborů ZO mezi 20. – 21. řádným zasedáním.

290/2009 ZO Vidče projednalo žádost pana Pavla Hutyry, Vidče
337 týkající se oprav inženýrských sítí uložených v komunikaci
p. č. 2825/2 v případě jejich poškození. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce písemně vyrozumět žadatele p. Hutyru o nepřijetí jím
navrženého veřejného příslibu a sdělení, že v případě poškození
inženýrských sítí, a to nejen u RD č. p. 337, bude obec postupovat dle
platných právních předpisů.

284/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1. -7. měsíc roku 2009 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC a DSO sestavený k 31. 7. 2009, bez připomínek.
285/2009 ZO Vidče dle §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje změnu č. 3 rozpočtu
na rok 2009 dle přílohy 3.
286/2009 ZO Vidče dle §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje kupní smlouvu uzavřenou
mezi obcí Vidče (kupující) a Lesy ČR, s. p. Zlín (prodávající),
na základě které prodávající převádí kupujícímu do vlastnictví
pozemek st. 3567 a pozemek p. č. 741/2 v k.ú. Rožnov pod
Radhoštěm (pozemek pod a vedle vodojemu „Křižnice“) a pověřuje

291/2009 ZO Vidče neschvaluje žádost pana Aleše Mrkvici, Vidče
555 o zařazení parcely p. č. 1570/27 (změna na plochu k bydlení),
do již prováděného nového územního plánu z důvodu uzavření
termínu přijetí žádostí (duben) o změny v rámci vyhotovení nového
územního plánu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení č. 54/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11. 8. 2009
544/09 Rada obce Vidče schvaluje navržený program schůze bez
doplnění
545/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 53/2009
ze schůze rady obce konané dne 14. 7. 2009.
546/09 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o ukončených
opravách na místních účelových komunikacích a zprávu o předání
dokončeného projektu „Rekonstrukce střechy MŠ Vidče“, na který
získala obec dotaci od Zlínského kraje. Současně bere na vědomí
zprávu o zahájení opravy kulturní památky „Zvoničky“, která bude
provedena během měsíce srpna. Tato oprava bude rovněž provedena
s finanční podporou Zlínského kraje.
547/09 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o plnění
harmonogramu prací při realizaci projektu „Rozšíření sportovního
areálu o víceúčelové hřiště-Vidče“ včetně plnění finančních závazků
ze strany obce jako zadavatele stavby.
548/09 Rada obce Vidče v souladu s ustanovením §102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě č. 5/2003 ze dne26. 2.
2003 uzavřené s městem Rožnovem pod Radhoštěm o zajišťování
výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jímž se prodlužuje
platnost a účinnost této veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou.
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě je přílohou tohoto usnesení.
549/09 Rada obce Vidče v souladu s ustanovením §102 odst. 2
písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších

předpisů, schvaluje žádost o změnu zápisu příspěvkových organizací
Základní škola Vidče, okres Vsetín a Mateřská škola Vidče, okres
Vsetín do rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu změny
ve funkci ředitele v obou uvedených školách s platností od 1. 8. 2009.
550/09 Rada obce Vidče rozhodla v souvislosti s obsazením
pracovního místa na pozici správce sportovního areálu Vidče provést
s uchazeči o toto místo výběrové řízení formou řízeného rozhovoru
dne 20. 8. 2009.
551/09 Rada obce Vidče v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění projednala návrh změny
č. 3 rozpočtu obce pro rok 2009 a doporučuje zastupitelstvu obce
návrh změny ke schválení.
552/09 Rada obce Vidče dle §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, schvaluje na základě cenové nabídky zadat
výsadbu svahu nad stavbou „Rozšíření sportovního areálu
o víceúčelové hřiště-Vidče“ Pavlu Slovákovi, Vigantice. Práce budou
hotovy do konce měsíce září. Rada obce pověřuje starostku obce
podepsat s Pavlem Slovákem Vigantice, smlouvu o dílo.
553/09 Rada obce Vidče schvaluje návrh programu 21. řádného
zasedání ZO Vidče dne 27. 8. 2009
554/09 Rada obce Vidče schvaluje zřízení „veřejné služby“ pro
uchazeče o pomocné dobrovolnické práce při úklidu obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení č. 55/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 8. 9. 2009
555/09 Rada obce Vidče schvaluje navržený program schůze bez
doplnění
556/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 54/2009
ze schůze rady obce konané dne 11. 8. 2009. Stanovené úkoly byly
splněny.
557/09 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o zahájení
předávání stavby „Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřištěVidče“, projednala možné termíny slavnostního otevření tohoto
areálu, změnu harmonogramu plateb (dotace).
558/09 Rada obce Vidče stanovila podmínky nájemní smlouvy
v budově „Sahara“, pracovní smlouvu s novým správcem této budovy
včetně platebního výměru. Pracovní smlouva bude uzavřena
k 1. 10. 2009. Pověřila starostku obce smlouvy podepsat.
559/09 Rada obce Vidče projednala žádosti:
paní Vlasty Volkové o výměnu vstupních dveří
do prodejny textilu- nákup dveří, včetně stavebního
řešení výměny vstupních dveří, bude zadáno
k provedení nacenění, (min. 3 dodavatelé), teprve
na základě cenové nabídky rada rozhodne o způsobu
vyřízení této žádosti.
paní Ludmily Foltýnkové o připojení rodinného
domu č.160 na obecní vodovod a paní Alenky
Winklerové o povolení výkopu v povrchu
komunikace vedené na pozemku p. č. 2848/2 –

vyjádření obce bude součástí příloh, které bude
k těmto oběma akcím požadovat odbor výstavby
a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.
560/09 Rada obce Vidče v souladu s ustanovením §102 odst. 2
písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje úpravu platů řediteli Základní školy Vidče
a ředitelce Mateřské školy Vidče s platností od 1.9.2009. Současně
schvaluje oběma ředitelům výši měsíčních odměn v rámci I. etapy
rozvojového programu MŠMT na rok 2009- Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních mezd pedagogických pracovníků
s ohledem na kvalitu jejich práce č. j. 24 130/2008-26.
561/09 Rada obce Vidče projednala možnost předložit projekt
TJ Vidče (výsadba a údržba zeleně ve sportovním areálu, včetně
nákupu zahradní techniky) do první výzvy v rámci Místní akční
skupiny Rožnovsko (MASR ). V této záležitosti bude dále jednat
s předsedou TJ Vidče.
562/09 Rada obce Vidče v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, rozhodla o výběru dodavatele
na projekt Czech Point. Jako nejvýhodnější byla vybrána společnost
TriCo computers, s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce pověřuje
starostku s vybraným uchazečem podepsat smlouvu o dílo.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Životní jubilea
V září slaví svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:

Petružela Jaroslav
Mandulová Eva
Mandulová Eva
Dobeš Jaroslav
Vávra Václav
Mičkalová Marie
Cábová Marie
Hajná Marie

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
75 let
80 let
92 let

Všem jubilantům do dalších let
ze srdce přejeme pevné zdraví, mnoho
lásky a životní pohody.
OÚ Vidče

Zatěžkávací září
Začátek září je zatěžkávací zkouškou nejen pro nové
děti a jejich rodiče, ale i pro učitelky MŠ.

Všichni si na sebe musí zvyknout. Značky v šatnách,
židle u stolků dostanou nové osazenstvo. Marně budeme
v prvních dnech na těchto místech hledat známé tvářičky.
Časem postupně vyblednou, až se z dětí nových zase stanou
děti „naše“. Sem tam ukápne i slzička, ale až se přesvědčí, že
pro ně maminka opravdu každý den přijde, uklidní se.
Až zjistí, že na ně čeká spousta zajímavých činností,
začnou se těšit. A až usoudí, že je do školky škoda nechodit

Poděkování za pomoc
Jménem Římskokatolické farnosti Vidče děkuji
za pomoc při opravách kostela. Mnozí jste si už při pouti
5. července mohli všimnout, že je interiér kostela již
vymalován. Především patří velké poděkování brigádníkům,
kteří pomáhali při dopravě, stavbě a rozebírání lešení. Touto
činností se ušetřilo téměř 300.000,- Kč. Pak také patří velké
poděkování všem, kdo kostel uklízeli a vše dali do pořádku.
A také firmě ATLAS ze Vsetína za dobře odvedenou práci.
Velkým překvapením byl pro mne výtěžek veřejné
sbírky. Říkal jsem si, že když vynese 20.000,- Kč, nebude
zbytečná, kdyby vynesla 50.000,- Kč, bylo by to hezké.
Celková suma však byla 173.500,- Kč, o čemž jsem si ani
nenechal zdát. Proto patří poděkování také těm, kdo byli
ochotni navštívit s prosbou o pomoc spoluobčany a všem,
kteří jakoukoli částkou přispěli. Dalších 30.000,- Kč přidala
Obec Vidče. I jí patří poděkování za finanční pomoc. Součet
obecní dotace a veřejné sbírky pokryl zhruba dvě třetiny
nákladů.
Samotné malování stálo 243.194,- Kč a lešení a další
doplňkové práce celkem 52.238,- Kč. Nyní předpokládám
roční přestávku v opravách, neboť budeme dělat velkou akci
v Zubří. Také je potřeba zase něco našetřit, než se pustíme
do generální opravy varhan, které to už nutně potřebují.
V tomto měsíci, v sobotu 19. září, přijede do naší
farnosti i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, aby udělil
biřmování dvanácti zájemcům. Jsem rád, že se opravy
podařily uskutečnit už k této příležitosti a zároveň je tak kostel
zkrášlen i k výročí obce a k 90. výročí posvěcení, které
připadají na příští rok.
Karel Janečka, farář

a že je to tam prima, bude vyhráno. Letos naše školička přijala
52 dětí z toho 22 nováčků, většina z nich přišla již 1. září.
Byl to den plný her, pohádek a setkávání se v novém,
pěkně vyzdobeném prostředí. Navštívil nás „pravý kovboj“
děti byly nadšené, jak mistrně zacházel s lasem a bičem
a odměnily jej bouřlivým potleskem. Celý školní rok budeme
skládat jako velký mozajkový obraz díleček po dílečku. Naším
největším přáním je, aby byl co nejpestřejší a hlavně veselý.
25. 8. 2009 byla zahájena volební kampaň KDU-ČSL
ve ZK. Lídrem ve ZK je ing. Michaela Šojdrová, která
navštívila MŠ ve Vidči v čele se starostkou obce Vidče paní
Štěpánkou Mikulenkovou a zástupci města Rožnova p/R
p. místostarostkou
Markétou
Blinkovou a p. Dušanem
Vráželem. Děti je přivítaly
valašskými písničkami pod
vedením p. Míšy Bařinové,
která je doprovodila na housle.
Návštěva proběhla v příjemné
atmosféře
s poděkováním
všem učitelkám, zaměstnancům
i p. starostce
za krásnou
opravenou a vyzdobenou MŠ.
Jana Martínková

Farní charita Rožnov p. R. otevírá novou
sociální službu
Farní charita Rožnov p. R. zahajuje od září 2009 provoz
nové služby pro obyvatele Rožnova a okolních obcí. Jedná se
o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
V rámci této nové služby bychom chtěli nabídnout
zajímavé možnosti pro aktivní využití volného času, které spojují
příjemné s užitečným. Při tréninku paměti je možné zábavnou
formou výrazně zlepšit paměťové schopnosti a soustředěnost,
dlouhodobě zvýšit mozkovou kapacitu a zachovat mentální
svěžest. Speciálním cvičením na balonech si nenáročným
způsobem „protáhnete“ všechny svaly v těle.
Služba také zahrnuje poradenskou činnost v sociální
oblasti, především pomoc při vyřizování sociálních dávek,
příspěvků, pomůcek atd. i při řešení dalších nepříznivých
životních situací.
Všechny služby jsou bezplatné.
Poskytování sociálního poradenství bude zahájeno
ve středu 2. září 2009 v 8:00 hodin ve Farní charitě Rožnov
p. R. v budově Městské polikliniky Rožnov, kancelář
ošetřovatelské služby ve 2. poschodí. Bude probíhat každé
pondělí a středu od 8 do 10 hodin.
Tréninky paměti a tělesná cvičení budou zahájeny
ve středu 7. října. Zájemci se mohou hlásit během měsíce září
osobně nebo telefonicky ve Farní charitě Rožnov p. R.
Tyto
aktivizační
činnosti
budou
probíhat
v desetitýdenních cyklech, maximální kapacita je 10 osob.
Bližší informace obdrží zájemci ve Farní charitě Rožnov
p. R. nebo na telefonních číslech:

571 654 954
603 549 618
603 549 642

Farní charita Rožnov p. R.
ředitelka P. Stavinohová
koordinátorka služeb Z. Lušovská
Farní charita Rožnov p. R.

Začátek školního roku na ZŠ ve Vidči
Prvního září 2009 začal nový školní rok na naší
základní škole slavnostním společným setkáním v tělocvičně
školy. Tohoto setkání se zúčastnili i hosté: Ing. Michaela
Šojdrová (poslankyně Parlamentu ČR), paní Markéta Blinková
(místostarostka z Rožnova p. R.), Mgr. Štěpánka Mikulenková
(starostka), pan B. Vrážel (vedoucí školského odboru) a farář
Karel Janečka.
Uvítali je žáci, rodiče a také nový pan ředitel
Mgr. Zdeněk Chrástecký. Po hymně, vystoupení Valašenky
a uvítacích slovech M. Šojdrové, M. Blinkové a Š. Mikulenkové
byli na prvňáčky pasováni noví malí žáčci.
Školní rok začalo ve škole 133 dětí v osmi třídách

a vzhledem k počtu dětí bude opět fungovat na škole spojená třída
– tentokrát v ní budou žáci 4. a 5. ročníku. Na škole budou
pracovat tři kroužky – Valašenka, keramika a anglický jazyk pro
nejmenší. Pro žáky II. stupně nabízíme míčové hry. Stejně jako
v minulých letech bude vyučování nepovinný předmět
římskokatolické náboženství.
Pobočku výtvarného oboru ZUŠ ve Valašském Meziříčí
povede Hanka Billová.
Ať se nám daří a zdárně, šťastně a úspěšně probíhá naše
školní činnost.
Jaromíra Pečalková

Sport
Nový fotbalový ročník 2009/2010 byl zahájen
Vážení a milí čtenáři Videčského zpravodaje, vážení fotbaloví příznivci, nový fotbalový ročník 2009/2010 začal pro videčské
fotbalisty úderem půl páté odpoledne v sobotu už 8.srpna. Letos tedy sezona začala dříve, než jak jsme na to byli zvyklí v minulých
letech. Dřívější začátek byl mimo jiné určen Krajským fotbalovým svazem dříve proto, aby fotbalisty zbytečně v závěru podzimní části
nepotrápilo počasí, které by případně znemožnilo řádně všechna podzimní utkání odehrát. Nutno je také dodat, že v případě alespoň
trochu příznivého počasí počítá Krajský fotbalový svaz Zlín s tím, že se bude hrát ve dnech 7.-8.listopadu předehrávka prvního jarního
kola. V sezoně 2009/2010 budou za fotbalový oddíl TJ Vidče hrát tři družstva: Muži – Středomoravská 1.A třída, skupina A , Dorost –
Okresní přebor dorostu, skupina B . Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků, skupina B.
Rozpis soutěží byl včas fotbalové veřejnosti distribuován prostřednictvím předsedy TJ Vidče, je neustále k dispozici
na internetových stránkách obce Vidče – v odkazu fotbal a také ve fotbalové skříňce v centru obce. Je nutné se ale ještě k rozpisu utkání
vrátit. Zejména pro žáky – hráče, jejich rodiče a fanoušky nastala oproti původnímu distribuovanému rozlosování změna
(dohoda oddílů) – veškerá domácí utkání žáků se přesouvají na neděli a některá mají nový čas. Textové upozornění o změnách
je samozřejmě na webu obce Vidče a také ve fotbalové skříňce. Níže uvedený rozpis je již opraven a je správný:
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE TJ Vidče - PODZIM 2009
**************************************************************************
DATUM
8.8.
16.8.
22.8.
29.-30.8.
5.-6.9.
9.9. (St)
12.-13.9.
16.9. (St)
19.-20.9.
26.-27.9.
3.-4.10.
10.-11.10.
18.10.
24.-25.10.
28.10. (St)

MUŽI
V - Vlachovice
Hutisko - V
V - Lůžkovice
Podk.Lhota - V
V - Val.Klobouky

So-16:30
Ne-16:30
So-16:30
Ne-16:30
So-16:30

DOROST

MLADŠÍ ŽÁCI

Hor.Bečva - V
V - Krhová

So-16:30
Ne-10:00

Zubří - V

Ne-16:00

Zubří - V

So-16:00

V - Lidečko
V - Hrachovec
Dol.Bečva - V
V - Příluky
Lukov - V
V - Brumov "B"

So-16:00
So-15:30
Ne-15:30
So-15:00
Ne-14:30
So-14:00

V - Jablůnka
V - Hrachovec
volno
V - Branky
Poličná - V
V - Val.Bystřice
V - Hutisko

Ne-10:00
Ne-10:00
Ne-10:00
Ne-11:30
Ne-10:00
St-14:00

Dol.Bečva - V
V - Choryně
Prostř.Bečva - V
Zubří - V
V - Val.Mez. "C"
V - Podlesí
V - Střítež n.B.
Vigantice - V
V - Zašová
Loučka - V
V - Kelč

Ne-14:45
So-13:00
St-17:00
So-14:00
St-17:00
Ne-12:30
Ne-13:00
So-10:00
Ne-13:00
Ne-12:00
Ne-13:00

tjvidce@seznam.cz ; © Mgr.Petr Liška
31.10.-1.11. Juřinka - V
So-13:30 Choryně - V
U
7.-8.11.
NT 28.10. nebo po domluvě
NT po domluvě
NT 28.10. nebo po domluvě
=1.jar.kolo
fotbalová skříňka v centru obce,Videčský zpravodaj 1x/měsíc; www.vidce.cz - sekce fotbal; pondělní VALAŠSKÝ DENÍK

Střelci TJ Vidče ke dni 7.září 2009:
Muži: 1. Michal Kramoliš – 4; 2. Pavel Drda – 2; 3.-4. Karel Mičkal a Petr Stodůlka – každý zatím 1 gól.
Dorost: 1. Ondřej Vašut – 6; 2. Michal Kubiš – 2 ; 3.-6. Tomáš Holiš + Petr Křenek + Jan Kuchař + Martin Mičkal – každý zatím 1 gól.
Žáci: 1. Jaroslav Farmačka – 3 ; 2. Jakub Kubját – zatím 1 gól.
Vážení fotbaloví přátelé, milí sportovci, i v novém fotbalovém ročníku vyjadřuji přání, aby se doposud oboustranně velmi
dobrá spolupráce při prezentaci fotbalu ve Videčském zpravodaji i nadále pozitivně rozvíjela a upevňovala. Samozřejmostí je také to, že
jste srdečně na všechna fotbalová utkání zváni, především pak apeluji na příznivce žáků, aby přišli naše nejmenší fotbalisty svými
návštěvami podpořit a fandit jim. Zdraví s úspěchy a pokud možno žádná vyloučení či zranění pak přeji všem našim fotbalistům. Sportu
zdar – fotbalu zvlášť !
Mgr. Petr Liška
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