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Aktuální informace obecního úřadu
Sdělujeme občanům termín podzimního sběru a svozu nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
se uskuteční v sobotu 22. října v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají stále nezměněna, t.j. parkoviště před sídlem firmy „Fabián“, parkoviště
u budovy obecního úřadu, parkoviště před bývalým obchodem „U Hajného“.
Ve stejný den bude proveden i sběr železa. Pozor (!), pouze do kontejneru u budovy
obecního úřadu.
- Kanalizace obce - vážení spoluobčané, přes opakovanou výzvu, jste nám stále ještě někteří
nevrátili podepsané „smlouvy o součinnosti“ popř. „smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene“, které potřebujeme jako součást dokumentace pro jednání
s odborem výstavby a ÚP Městského úřadu Rožnov p. R., ohledně vydání souhlasu ke stavbě
domovních kanalizačních přípojek. Žádáme všechny, kteří tak dosud neučinili, aby smlouvy
dodali na Obecní úřad do konce září. V opačném případě nebude (ani nemůže) obec
stavebníkovi s vyřízením souhlasu ke stavbě přípojky pomoci.
Dále upozorňujeme všechny občany, kteří mají zájem připojit se na obecní vodovod, popř.
plynovodní řad obce a stavba těchto přípojek bude muset být provedena přes naše místní
komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, aby si stavbu přípojky zajistili do doby, než budeme provádět konečné
úpravy cest po stavbě kanalizace, tj. nejlépe do poloviny roku 2012. Jedná se nám o to, aby se nově vyspravené cesty ihned
nenarušovaly překopy pro přípojky.
V současné době jsou jak hlavní komunikace v centru obce, tak všechny boční cesty, kde se již budovaly kanalizační stoky se
šachtami, touto stavbou poškozeny. Proti původnímu stavu jsou sice viditelně rozbité, ale pořád sjízdné. Znovu připomínáme jezděte opatrně! Je potřeba dodržovat přes celou obec rychlost 30 km/h už s ohledem na fakt, že začal školní rok a pohyb zejména
dětí po cestách je větší. Stavba kanalizace bude trvat ještě další rok, buďme trpěliví a ohleduplní. Jde o dobrou věc, je potřeba
vydržet i tyto ztížené podmínky.
V katastru naší obce máme v současnosti (začátek září) vybudováno z plánovaných 17,8 km cca 5,5 km. Harmonogram
prováděných a plánovaných prací stavby kanalizačních tras, je pravidelně s čtrnáctidenním předstihem zveřejňován na webových
stránkách obce (www.vidce.cz). V letošním roce bude dokončena stavba stoky v hlavní komunikaci. Od zastávky Křižan povede
trasa kanalizace směrem na Rožnov v celé délce až po Kutiska již v zeleném pásu mimo hlavní cestu. Práce na hlavní komunikaci
musí být ukončeny do konce října, stavba kanalizace v bočních cestách bude prováděna v tomto roce – pokud nám to počasí
dovolí- co nejdéle.
- Ostatní stavební práce – v srpnu byla dokončena oprava střechy tělocvičny (dotace Zlínský kraj)
- pokračuje oprava budovy Sahara (dotace SZIF)
- v průběhu září-říjen bude opraven most u čp. 52 (dotace SFŽP)
- ostatní stavby jsou plánovány v průběhu podzimu
Přeji všem pěkné „babí léto“
Štěpánka Mikulenková

Usnesení č. 12/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 25. 8. 2011
101/11 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
102/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 11/2011 ze dne 21. 7. 2011.
103/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
následující stavební práce:
- Oprava dešťové kanalizace Jedlovina – dokončeno.
- Pokračování stavebních prací na opravě budovy SAHARA.
- Úprava terénu pro kynologického cvičiště.
- Stavba kanalizace obce pokračuje dle harmonogramu.
- Oprava střechy na tělocvičně ZŠ je před dokončením.
104/11 Rada obce Vidče schválila a doporučila Zastupitelstvu
obce ke schválení změnu č. 3 rozpočtu obce.
105/11 Rada obce Vidče schválila a pověřuje starostku obce
podepsat:
- Smlouvu o dílo na úpravu svahu u fotbalového hřiště
s firmou Cobbler s.r.o.

- Smlouvu o dílo na opravu mostu u čp. 52 s firmou Alpine
Bau a Mandátní smlouvu na technický dozor.
- Smlouvu o dílo na projekt „Územní plán obce Vidče“.
106/11 Rada obce Vidče projednala a schválila umístění
zábrany proti pádu sněhu ze střechy tělocvičny ZŠ. Práce bude
provedena na objednávku.
107/11 Rada obce vzala na vědomí zvýšený odběr vody v ZŠ
a rozhodla o denním sledování odběru.
108/11 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu
o právu provést stavbu na cizím pozemku s p. Břetislavem
Křenkem z důvodu připojení se na vodovodní řad.
109/11 Rada obce Vidče schválila vybudování ochranné sítě
na víceúčelovém hřišti a pověřuje starostku obce podepsat
s vybraným zhotovitelem Smlouvu o dílo.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 9/2011 ze zasedání ZO Vidče dne 25. 8. 2011
93/2011 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 9. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení
Ing. Dalibor Kubiš, p. Karel Přibyl, ověřovatele zápisu Mgr. Pavla
Drdu, p. Dagmar Karasovou. Zapisovatelkou byla určena Eva
Kramolišová.
94/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 8/2011 z řádného zasedání ZO konaného dne 23. 6. 2011.
95/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 8. - 9. řádným zasedáním přednesenou radními obce.
96/2011 ZO Vidče bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu
obce za 1. – 7. měsíc roku 2011, dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 7. 2011.
97/2011 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů platném
znění, schvaluje změnu č. 3 rozpočtu obce pro rok 2011 dle
důvodové zprávy.
98/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu starostky obce
o aktuálním postupu stavebních prací při stavbě kanalizace obce.
99/2011 ZO Vidče s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Kupní smlouvu“,
uzavřenou mezi obcí Vidče a vlastníky pozemků p. č. 2823/3,
2823/5, na základě které vlastníci uvedených pozemků prodávají
a obec Vidče kupuje do svého majetku pozemky p. č. 2823/3,
2823/5 ( oba ost. pl., ost. komunikace). ZO Vidče pověřuje
starostku smlouvu podepsat.
100/2011 ZO Vidče s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Kupní smlouvu“,
uzavřenou mezi obcí Vidče a majitelkou pozemku p. č. 466,
na základě které majitelka uvedeného pozemku prodává a obec

Vidče kupuje do svého majetku pozemek p. č. 466 (ost. pl., ost.
komunikace). ZO Vidče pověřuje starostku smlouvu podepsat.
101/2011 ZO Vidče v souladu s § 39 ods.1 a § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění:
- projednalo žádost spol. Commodum spol. s. r. o. Valašská
Bystřice o prodej historického v majetku obce - parcely p. č.
3968/3 (ost.plocha, komunikace, v k.ú. Valašská Bystřice
o výměře 33 m2). ZO rozhodlo, že záměr prodeje uvedené parcely
bude zveřejněn teprve po upřesnění majetkoprávních vztahů mezi
obcí a Pozemkovým fondem ČR. ZO pověřuje starostku obce
v této záležitosti s PF ČR jednat.
102/2011
- schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku
obce - parcely p. č. 555/3 (trv. trav. porost) a pozemku st. 323, ZO
pověřuje starostku obce uvedené záměry zveřejnit na úřední
desce.
103/2011 ZO Vidče bere na vědomí informace o zahájení prací
na akci „Oprava mostu u č.p. 52 ve Vidči“ přednesenou starostkou
obce.
104/2011 ZO Vidče schvaluje „Smlouvu o vybudování veřejně
přístupné účelové komunikace“, uzavřenou mezi obcí Vidče
a stavebníky Bc. J. P. a MUDr. V. K., na základě které obec Vidče
zřizuje stavebníkům právo vybudovat na náklady obou stavebníků
veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemcích
p. č.2823/2 (část pozemku), p.č. 2823/3, 2824/2 (část pozemku)
a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Labtech s.r.o.,
Brno, Polní 23/340, PSČ 639 00, IČ: 4014643
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3188

INFORMACE – ROZBOR PITNÉ VODY
Laboratoře Labtech s.r.o. Jsou akreditované laboratoře s působností v regionu Uherského Hradiště, Brna, Ostravy a Plzně.
Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti rozborů vod.
Nabízíme občanům, kteří mají svou vlastní studnu, vrt, kolaudují stavbu anebo jen chtějí vědět, jak kvalitní mají vodu
kontrolu vody ze studny nebo vrtu.
Součástí rozboru je také konzultace k výsledkům, případné doporučení, jak zajistit pitnou vodu anebo vyřešit problémy v její
kvalitě.
Cena rozboru od 830 Kč.
Co musíte udělat?
Zavolat na číslo 733 133 918 nebo na 734 318 125 a objednat si rozbor vody.
Odběr lze realizovat dvěma způsoby:
1) Navštíví Vás vyškolený pracovník na odběry vzorků, který odborně odebere vzorek vody (vhodné při kolaudacích a pro
úřady).
2) Osobně si vyzvednete vzorkovnice na naší pobočce a vzorek odeberete sami.
Vše ostatní zajistí laboratoř (analýzy, výsledky, protokol, konzultaci, aj.)
Naše laboratoře také provádí odběry a rozbory všech typů vod, půd, sedimentů, odpadů aj.
Kontakt: Labtech s.r.o.
Malinovského 1133
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 501 631
Ing. Jiří Duda
Mobil: 733 133 918
Vedoucí obchodu a vzorkování
e-mail: jiri.duda@seznam.cz
Labtech s.r.o.

Oznámení z farnosti Vidče
Od 12. září probíhá ve škole výuka
náboženství:
v pondělí od 11:35 – 1. a 2. tř.,
od 12:30 – 4. a 5. tř.,
ve středu od 12:30 – 3. tř.,
od 13:30 – 6. až 9. tř.
Do náboženství se mohou přihlásit
i nepokřtěné děti, které se chtějí o Bohu
a o víře něco dovědět. Pokud se chtějí připravit

i na křest nebo na první svaté přijímání, pak se domlouvá
individuálně s rodiči, jakým způsobem a kdy se to uskuteční.
Výročí posvěcení kostela oslavíme v neděli 25. září.
Vzhledem k zájmu o prohlídku kostela při loňských oslavách,
bude i letos v ten den od 14:30 do 16 hodin kostel přístupný
k prohlídce s průvodcem včetně věže a zákoutí, kam se běžně
není možné podívat.
P. Karel Janečka
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Jubilanti
V září slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Doleželová Táňa
Hurtíková Miluše
Mičkalová Jana
Švajdová Kateřina
Fabiánová Marie
Mikulenková Ludmila
Kubjátová Anna

65 let
65 let
65 let
70 let
80 let
80 let
85 let

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

Paní Ludmila Smutková oslavila významné životní jubileum. Šestnáct let pracovala
v sociální komisi a když Rada obce po loňských volbách spojila kulturní a sociální komisi,
opět nabídla svou pomoc. Obětavě pomáhá při organizování akcí a navštěvuje naše jubilanty.
Je známé, že peče vynikající cukroví, vdolečky i vdolky. Nejen, že je upeče, ale na akcích je
také rozdává.
Vážíme si její ochoty, práce a obětavosti.
Milá Liduško,
oslavila jsi významné životní jubileum, které na Tobě není vůbec znát, a proto
Ti chceme všichni zdraví, štěstí, lásku a pohodu přát. A hlavně za Tvou práci poděkovat.
Moc si vážíme toho, co děláš pro spoluobčany.
Za kulturní komisi RO D. Karasová

Setkání seniorů
Setkání seniorů se uskutečnilo 9. září v 15. hodin
v kulturním domě. Pořádala ho kulturní komise RO se starostkou
a místostarostkou.
Dovolím si hned v úvodu poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu akce. Díky nim se všichni cítili jako
doma, poseděli v kruhu přátel a podělili se o své starosti i radosti.
Mohli si také povykládat se starostkou mgr. Š. Mikulenkovou
i místostarostkou M. Dudovou, případně radním ing. K. Malíkem.
Paní Marie Švecová nám nabídla program herců –
seniorů z Lidečka. Ti se ve volném čase baví a nacvičují tanečky,
scénky a písničky. Nebojí se vystoupit na jevišti před zraky
neznámých diváků. Mají odvahu, která vyplývá i z názvu souboru
„Neboj sa“.
Dík patří slečně Janě Karasové, která je autorkou
pozvánek. Že se dostaly až do vašich domovů, o to se postarali
naši školáci R. Gouda, J. Pečiva, M. Holiš a P. Martínek. Kluci
dík za ochotu.
Domácí prostředí sálu kulturního domu zajistili
B. Drdová a Vl. Fabián mladší. L. Smutková ozdobila stoly
kytičkami ze své zahrádky a A. Večeřová nám pomáhala s ubrusy
a přímo na akci spolu s ostatními.
Výborný guláš, který všem náramně chutnal, nám
uvařila p. Mirka Mikulenková. Vzkazujeme pochvalu všech, kteří
si na něm pochutnali. Kulturní komise moc děkuje.
Potěšila nás velká účast seniorů. Je to odměna
pořadatelům za jejich snahu a práci, která nebyla zbytečná.
Pozvání přijala i redaktorka Spektra Rožnovska
p. Libuše Miarková. Byla tak aktivní, že udělala několik
rozhovorů a fotografií. Všechno si průběžně budete moci přečíst
ve Spektru Rožnovska. Děkujeme, mezi nás přišla.
Vaše přání vám splnili a po celou dobu vás obsluhovali
B. Drdová, D. Karasová a její dcera Jana, L. Smutková,
A. Večeřová, P. Mlnaříková a její klucí Honza a Vítek. Aby
čekání na guláš nebylo dlouhé, pomáhala i paní starostka
a místostarostka. Ještě jednou všem děkuji.
Program našich hostů seniory pobavil. Jejich potlesk
a výbuchy smíchu byly odměnou a důkazem, že nepřijeli
nadarmo. Humorné scénky hasičů, u doktora, v parku na lavičce,
písničky i tanec kankán všem přítomným zpříjemnily páteční

odpoledne.

S velkou radostí důchodci přijali i p. Alenu Balejíkovou,
která hrála a zpívala k poslechu i k tanci.
Líbilo se i paní R. Jurajdové, nejstarší účastnici setkání,
která roztančila sál se svým zetěm.
Ze spokojených tváří, při odchodu seniorů domů, bylo
vidět, že se jim setkání líbilo. Mnozí z nich pořadatelům děkovali
za pěkné odpoledne a podvečer.
Až po 21 hodině jsme zhasli a zamkli kulturní dům.
Kdo přišel, pobavil se a kdo nepřišel, ten neodešel. A při
tom všem jsem byla i já,
Zdeňka Holišová,
předsedkyně kulturní komise
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Knihovna
Začal nový školní rok a to je
chvíle, kdy naše
knihovna
vyhlašuje soutěž O nejlepšího
dětského čtenáře. Také letos
pokračujeme v této tradici. Soutěž
potrvá po celý školní rok
2011/2012. Zvítězí čtenář, který nejvíckrát
navštíví knihovnu a vypůjčí si knihy nebo
časopisy. Pokud přijde jen na počítač, účast se
nepočítá. První tři obdrží jako odměny knihy
a ostatní až po desáté místo drobné dárky, které si
mohou sami vybrat.
Základní škola již dostala nabídku
besed pro všechny třídy. Až budou prvňáčci umět
číst, čeká je pasování na čtenáře. Také pro
mateřskou školu připravujeme besedy a prohlídku
knihovny.
Naše knihovna má již dva měsíce
nejmodernější knihovnický počítačový program
KP WIN SQL. Byl vyhlášen grant a s pomocí
Mě knihovny Rožnov p. R. jsme podali žádost
a uspěli jsme. Je urychlené půjčování, ukládání
knih a časopisů do katalogu, statistika atd.
V době prázdnin byl mimořádný zájem
ze strany studentů o „povinnou“ četbu. Musela
jsem ji vypůjčit i v Mě knihovně Rožnov. Že by
to ovlivnily státní maturity?
Nadále je půjčovní doba ve středu
13:00 – 18:00 hod. a v pátek 12:00 – 17:00 hod.
Máme takové množství nových knih, že je škoda
je nechat v regále. Budu se těšit na vaši návštěvu.

Rožnov pod Radhoštěm

TÉMATA
Aprílem to začíná – legrace není jen na apríla –
vtipné vyprávění či příběh, který se stal vám nebo
kamarádům; vtipná historka z rodiny; jak jsem se
nechal/a nachytat...
Stripy – dopiš vtipný text do prázdných políček
(„bublin“ )
Kreslený vtip – fantazii se meze nekladou
Kecy v kleci – sepiš, sesbírej „frky“ , vtipy,
říkadla, posměšky, škádlení, vtipné písničky,
rozpočítadla, které mezi dětmi kolují (např. Nad
jezerem jezdil vodník s buldozerem). Můžete
zapátrat i v paměti svých rodičů a prarodičů.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let.
Každý účastník si může vybrat a zpracovat různá témata jako prózu (povídku,
pohádku, sci-fi, fejeton apod.), poezii, komiks nebo výtvarnou práci.
Účastník může poslat jeden příspěvek v próze (max. 2 strany A4), jednu báseň
nebo jednu výtvarnou práci (formát A4, A3).
Literární příspěvky posílejte v elektronické podobě
na adresu: ikor@knir.cz.
Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se
jménem autora, adresou školy, třídou, věkem, celou
adresou domů, názvem zvoleného tématu,
telefonickým kontaktem.

Zaháje n í: 5. z áří 2011
Uk onče ní: 13. prosince 2011

Knihovnice D. Karasová

Komise pro volný čas dětí a mládeže a sport pro
všechny zve všechny zájemce na nové cvičení
ZUMBY:

Firma PITRUN – Kelč
 Zakázkové stolařství
•
vybavení interiérů - domů,bytů,kanceláří, hotelů
•
vybavení exteriérů - altány, ploty, pergoly
navíc:
•
přířez plošného materiálu
•
olepování bočních hran
•
hrany ABS
Vyrábíme z masivního i umělého plošného materiálu.

TĚLOCVIČNA VIDČE

ČTVRTEK 20.00 – 21.00 HOD.  Elektromontážní a servisní práce
•
•

silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně
revize
zabezpečovací systémy

 Centrální vysavače
 Vzduchotechnika
Provozovna: v areálu bývalé Loany Kelč
Kontakt:
Jana Šnajdrová
Tel.: 734 704 798
e-mail: snajdrovajana@seznam.cz
www.fitclubjana.cz

Sídlo: Kelč 244
Kontakt:
tel:
608 470 044
e-mail: pitrun@pitrun.cz
web: www.pitrun.cz
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Inzerce

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od
rolovací.

9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční,

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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Evropský polytechnický institut, s.r.o.
1.soukromá vysoká škola na Moravě

Studium je určeno jak pro studenty v denní formě, tak
i pro pracující, kteří mohou studovat pouze o víkendech.

nabízí 3-leté bakalářské studium

Studovat můžete na pracovištích v Kunovicích,
v Hodoníně,
v Kroměříži
ve
Zlínském
nebo
Jihomoravském kraji.

v těchto studijních oborech:

Management a marketing zahraničního obchodu
Finance a daně
Elektronické počítače
Ekonomická informatika

Bližší informace
na www.edukomplex.cz
nebo na tel. 606 301 224.

Sport

Vstup do nové fotbalové sezony byl pro videčské „áčko“ skvělý
Vážení
sportovní
přátelé,
fotbalová
sezona
2011/2012
již
odstartovala v srpnu a videčtí fotbalisté
mají za sebou perfektní začátek.
Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje
(10. 9.) muži „A“ odehráli 5 zápasů,
z nichž 4 vyhráli a pouze jeden prohráli. Takovýto výborný
začátek je tou nejlepší pozvánkou pro nás všechny na další
fotbalové zápasy. Val .Klobouky – V 1:2, V – Slavičín B 2:0,
Lukov – V 0:2, Brumov B – V 0:4 a V - Dol. Bečva 0:2.
Muži „B“ jsou zatím spolutvůrci těchto výsledků:
Kladeruby – Vidče B 3:1, Juřinka B – Vidče B 3:0, Vidče B –
Branky 4:2. Mladší žáci: Vigantice – V 2:1. Mladší přípravka:
Val. Bystřice – Vidče 3:7.
Rád bych připomenul, že v právě probíhajícím novém
ročníku hrají na domácích hřištích a též na hřištích soupeřů
za Vidče čtyři družstva: Muži „A“ – Středomoravská 1. A třída,

skupina A. Muži „B“ – je to bývalý dorost – IV. třída Okresního
přeboru mužů, skupina B. Mladší žáci – Okresní přebor mladších
žáků, skupina B. Mladší přípravka – Okresní přebor mladší
přípravky, skupina B.
Dále je nutné upozornit na fotbalové rozlosování
a znovu jej otisknout. Neplánovaně i nyní v něm došlo k několika
změnám až na poslední chvíli, a tak jsme jej ve spolupráci
s předsedou TJ Vidče P. Jurčou několikrát přepracovávali, aby
bylo co nejaktuálnější. Chyby a změny nastaly zejména u soupeřů,
kteří na poslední chvíli měnili začátky svých zápasů a úplně jinak
musela být okresním fotbalovým svazem přelosována skupina
mladších žáků, jelikož do ní týden před zahájením soutěže přibylo
na poslední chvíli ještě družstvo Hutiska. Správný a aktuální los je
již jako vždy na internetových stránkách naší Obce Vidče
www.vidce.cz, také na Facebooku – TJ Vidče, ve fotbalové
skříňce v centru obce a byl k dispozici také u všech trenérů.

Ještě se poohlédneme za střelci gólů ke dni 10.9.2011: Muži A: 1. Michal Kramoliš – 3, 2.-4. Dalibor Nerad + Martin Dobeš + Lukáš
Vala – každý 2 góly. Muži B: 1.-5.místo společně: Jan Cáb + Adam Hlaváček + Zdeněk Křenek + Jan Kuchař + Daniel Martinát –
každý 1 gól. Mladší žáci: Jakub Kubját – 1 gól. Mladší přípravka: 1.-2. Kateřina Fryšarová + Daniel Němec – každý 3 branky, 3.místo
Ondřej Cáb – 1 branka.
Mgr. Petr Liška
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého
měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory
redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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