Informace obecního úřadu
- letošní první pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
bude probíhat v sobotu, 12. dubna 2014 v době od 8:00 hod.
do 14:00 hod. Sběrná místa zůstávají nezměněna. Do kontejneru u OÚ
je možno dovézt i železo. Jde o sobotu týden před Velikonočními
svátky, dodržujte prosím termín svozu i čas, aby sběrná místa byla v tyto
svátky již uklizená. Děkujeme.
- vzhledem k letošnímu nezvykle teplému počasí, bude provoz
na víceúčelovém hřišti zahájen výjimečně již v sobotu 15. 3. 2014
- stejně tak je možno již využívat i dětské hřiště v centru obce.
Připomínáme, že hřiště je vybudováno pro děti do 6 let s doprovodem
rodičů. Pro starší děti a pro mládež je určeno hřiště víceúčelové.
- na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje jsou uvedeny informace
k veřejné sbírce na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách, kde nejdůležitější je číslo účtu (pozor, je pouze jedno). Tato
stavba architekta Dušana Jurkoviče je významnou kulturní památkou národního významu. Zapečetěná pokladna pro Vaši
případnou finanční pomoc poskytnutou v hotovosti, bude umístěna také v kanceláři našeho obecního úřadu. Jakákoliv částka
pomůže chatu znovu obnovit. Za Vaši pomoc děkujeme.
Klidné a spokojené dny vám přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

MĚSTO Rožnov pod Radhoštěm
Městský úřad informuje
Tisková zpráva č. 61/2014 ze dne 11. 3. 2014

Pokladnice pro sbírku na obnovu Libušína je
i v informačním centru
Od dnešního dopoledne je v Turistickém informačním centru
města Rožnov pod Radhoštěm (dále je TIC) umístěna
pokladnice k veřejné sbírce na obnovu objektu Libušín
na Pustevnách.
Zájem pomoci finančními prostředky na obnovu minulý týden
vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách našttěstí neopadá. Valašské
muzeum v přírodě, které je správcem tohoto objektu, již druhý den
po požáru zorganizovalo veřejnou sbírku, na kterou mohou lidé
zasílat finanční prostředky. „Peníze mohou lidé posílat na účet
sbírky s číslem 107-6978880207/0100. Hotovostně je možno
finance dávat do pokladniček, které jsou aktuálně umístěny
v objektu Sušáku u nás v muzeu a nově také v TIC Rožnov,“
uvedla Petra Valíčková z rožnovského muzea.
První finanční obnos ve výši 500 korun vhodila do nové pokladnice
v TIC starostka Rožnova Markéta Blinková. „Jednalo se o peníze,
které poštou na adresu města poslala paní Gottwaldová z Pardubic.
Věřím, že další prostředky brzy přibudou,“ doplnila starostka
Blinková s tím, že město nyní připravuje návrh pro zastupitele
o další finanční i materiální pomoci Valašskému muzeu v přírodě.
K 10. 3. 2014 je na účtu veřejné sbírky 620.689,59 korun (zdroj:
stránky muzea www.vmp.cz). Další pokladnice pro hotovostní
vklady na veřejnou sbírku by se měly zkraje příštího týdne objevit
ve Frenštátě pod Radhoštěm, Trojanovicích, Valašské Bystřici,
Prostřední Bečvě a na několika dalších místech.

Zpracoval:
Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.
Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.,
tel.: 571 661 137, mob.: 739 503 636, gross.os@roznov.cz

Usnesení č. 25/2014 ze zasedání ZO Vidče dne 20. 2. 2014
310/2014 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
upravený program 25. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení p. Karel Přibyl, p. Petr Jurča, ověřovatele zápisu
p. Marie
Jurčová,
Mgr.
Pavel
Kuběja.
Zapisovatelkou byla určena Eva Kramolišová.
311/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 24/2013 z řádného zasedání ZO dne 12. 12. 2013 přednesenou
starostkou obce.
312/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 24. – 25. řádným zasedáním přednesenou ústně členy rady
obce.
313/2014 ZO Vidče v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a schvaluje rozpočtové opatření č. 1
rozpočtu obce pro rok 2014 (viz důvodová zpráva).
314/2014 ZO Vidče schvaluje zařazení projektu „Snížení
energetické náročnosti objektu Obecního úřadu Vidče“
do rozpočtu obce na rok 2014 s tím, že:
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí, vyhlášeného SFŽP
b) vlastní prostředky v max. výši 20% celkových nákladů, budou
hrazeny z rozpočtu obce pro rok 2014
315/2014 ZO Vidče schvaluje zařazení projektu „Energetické
úspory budovy služeb ve Vidči“ do rozpočtu obce na rok 2014
s tím, že:
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí, vyhlášeného SFŽP
b) vlastní prostředky v max. výši 20% celkových nákladů, budou
hrazeny z rozpočtu obce pro rok 2014
316/2014 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace
o přípravě majetkoprávního vypořádání pozemní komunikace
v lokalitě na „Kutiskách“.
317/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění
záměru směny nemovitosti v majetku obce, a to části parcely
p. č. 568/1 ( trv. trav. porost) o výměře 58 m2 za část parcel
v soukromém vlastnictví p.č. 640/3 o výměře 52 m2 a parcely p.č.

639 (ost. plocha neplodná) o výměře 6 m2 a pověřuje starostku
obce záměr směny zveřejnit na úřední desce OÚ.
318/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění
záměru prodeje nemovitostí v majetku obce, a to části parcely
p. č. 568/3 a části parcely p. č. 568/1 (obě trvalý travní porost)
a pověřuje starostku obce záměr prodeje zveřejnit na úřední desce
OÚ.
319/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu inventarizační
komise o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2013
a zprávu
komise
pro likvidaci
majetku,
vyřazeného
při inventarizaci obce v roce 2013.
320/2014 ZO Vidče schvaluje žádost ZŠ Vidče o převod
hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 59 924,85 Kč
do rezervního fondu školy.
321/2014 ZO Vidče schvaluje žádost MŠ Vidče o rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 19 773,01 Kč takto:
do rezervního fondu školy částku ve výši 10 000Kč, do fondu
odměn částku 9 773,01 Kč.
322/2014 ZO Vidče schvaluje příspěvkovým organizacím
zřizovaných obcí, a to Mateřské školy Vidče a Základní školy
Vidče odpisový plán hmotného investičního majetku na rok 2014.
323/2014 ZO Vidče schvaluje žádost starostky obce
a místostarostky obce o proplacení části nevyčerpané řádné
dovolené za rok 2013.
324/2014 ZO Vidče schvaluje upravené měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce s platností od 1. 3. 2014
(viz příloha).
325/2014 ZO Vidče schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby
uzavřenou mezi obcí Vidče a spol. ČEZ Distribuce a.s (stavba IV12-8009409,Vidče p.č. 1521/5, Marschavellová) a pověřuje
starostku smlouvu podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Postní doba – doba smutku?
Popeleční středou 5. března jsme začali prožívat
v letošním roce postní dobu. Někomu se může zdát dobou
smutnou. Křesťan je vyzýván k zřeknutí se některých požitků,
půstu od masa a omezení jídla ve dvou postních dnech (Popeleční
středa, Velký pátek), zřeknutí se zábav. A v kostele je častěji
připomínáno utrpení Ježíše Krista. Smutek ovšem ubírá sílu
k životu a tak oslabuje člověka. Proto je dobré se smutku zbavit.
To by však byl jen povrchní pohled.
V postu nejde ani tolik o jídlo nebo jiný sebezápor. Jde
mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě
v období postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha.
Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha
ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy,
vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy. A tím většího
proniknutí do Boží lásky.
Myslím, že většina lidí vnímá naplnění lidského života
v lásce. Mám někoho rád a očekávám jeho lásku. Velikost lásky se
poznává podle toho, kolik jsem ochoten vynaložit sil a času pro
druhého a naopak. Kolik jsem ochoten dát ze sebe. Jak moc budu
schopen vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto,
abych učinil druhého šťastným?
V postní době se nám - víc, než kdy jindy - odkrývá
velikost Boží lásky v Ježíši Kristu. Její velikost spočívá v ceně,
kterou je schopen dát za naše vykoupení. A tou cenou je, že dává
SÁM SEBE. Z lásky ke mně na sebe bere všechny moje zrady,
mou ukrývanou pýchu, pro kterou nechci vidět, co ode mne žádá.
Protože právě hledání toho, co ode mě očekává Bůh, je někdy
obtížné, volím pro sebe buď snadnější cesty, nebo se po jeho vůli
přestávám ptát úplně. Postní dobou prozařuje postava milujícího
Pána, který se z lásky k nám zříká sám sebe a bere na sebe

všechno, čím jsme porušili lásku vůči němu, vůči lidem kolem nás
i vůči sobě. A nabízí nám svou blízkost. V ní máme získat sílu
k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra.
Máme možnost obnovit a vylepšit všechny vztahy lásky, které
prožíváme. To není důvod ke smutku ale k radosti.
Ať vědomí Boží lásky rozmnožuje Vaši radost,
pomáhá Vám překonávat těžkosti a zkoušky Vašeho života
a oslava Ježíšova vzkříšení ve Vás upevňuje naději na naše
vzkříšení.
Přeje P. Karel Janečka

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích
Květná neděle
13.4. – 9:30 hodin,
Zelený čtvrtek
17.4. – 16:00 hodin,
Velký pátek
18.4. – 17:00 hodin,
Bílá sobota
19.4. – vzkříšení 21 hodin,
Neděle Zmrtvýchvstání 20.4. – 9:30 hodin,
Velikonoční pondělí
21.4. – 9:30 hodin.
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DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY U HASIČŮ
Až budu velký, taky budu „hašiš“!? A budu chodit
do „hašišárny“. Takové plány zazněly v úterý 18. 2. 2014
dopoledne ve videčské hasičské zbrojnici od našich nejmenších
tříletých školáčků.
MŠ dostala pozvání k návštěvě od místního hasičského
sboru. Již od rána děti o ničem jiném nemluvily. Moc se těšily
a sdělovaly si své představy, co všechno uvidí. V šatně šlo
oblékání také nějak lépe, už abychom tam byli.
Když jsme došli na místo, zrovna končily prohlídku děti
ze staršího oddělení a nasedaly do hasičských aut.
Zbrojnicí provedli děti Pavel Pečiva a Eva Jochcová.
Předvedli protipožární oblek, přilbu, mohli jsme si je také
vyzkoušet. Vyslechli jsme, co vše musí hasiči udělat, aby mohli
vyjet k požáru. Děti si prohlédly vybavení potřebné k zásahu.
Nakonec návštěvy čekaly venku hasičská auta. Některé děti
musely projevit odvahu a překonat obavy z neznámého vozidla.
Objevily se i slzičky. Pan Hurtík a Ondřej Novák předvedli dětem
jízdu se zapnutou houkačkou a dovezli nás na hřiště, kde jsme se
rozloučili.
Konkrétním prožitkem se v dětech usadí poznatek lépe,
než jen obrázkem a povídáním. Všem, kteří se dětem věnovali,
vyjadřujeme poděkování.
Za MŠ zapsala : Jitka Kadlubiecová

Také staršáci byli unešeni vyprávěním hasičů o nebezpečných
situacích a obdivovali jejich statečnost a houževnatost. Staršáci, už
trošku více zvědaví, měli spoustu zvídavých otázek a byli
okouzleni demonstrací funkce vysílačky. ”Haló haló pošlete
posily, oheň je moc veliký… ozývalo se pak v naší třídě ještě pár
dní po návštěvě v hasičárně. Exkurse byla milým zpestřením
v zimním období, kdy je pro děti venku málo co na práci a dny
jsou dlouhé a děti i paní učitelky přemýšlí jak ukrátit čas.
“Co bychom mohli udělat třeba pro ptáčky v zimě?”
Přemýšlely děti v MŠ Vidče.”Vyrobíme si krmítka pro ptáčky!”
Tvůrčí dílničku pro naše malé ekoškoláčky nám pomohl
uskutečnit jeden z tatínků. Ochotně nařezal potřebné kousky dřev
a vytvořil tak pro děti nápad - jak si každý může udělat své vlastní
krmítko úplně sám, a ještě se přitom něco naučit. Děti si přitom
obohatily své poznatky a vědomosti ze stavitelské praxe, osvojily
si výrazy jako podlaha, stěny, krovy, šindele, hřeben apod. Malé
šindelky byly nařezané z dýhy, vše pěkně poctivě opracováno.
Krmitko se slepilo dohromady lepidlem z horké pistole. Již při
vyrábění si děti procvičovaly znalosti všech ptáků, tím jak se
předháněly a fantazírovaly o tom, který ptáček právě do jejich
krmítka zavítá. Dokončená krmítka připomínala starodávnou
Valašskou dědinu, a tak jsme si z nich opravdu na chvíli udělali
“kopii muzea v přírodě”. Krmítka se ale dočkala svého původního
záměru a odteď zdobí zahrady naší vesnice Vidče. Největší
odměnou však je jiskra v očích dětí z radosti nad povedeným
výrobkem.
Zapsala: Pavlína Parks
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Pečení chleba
V úterý 5. 3. 2014 k nám přijela slečna Kritýna Kosová
ze SVČ Rožnov p/R a přinesla plný košík věcí! To bylo
překvapení! Děti se sesedly do kroužku na koberec a Kristýnka
začala vyprávět. Mezitím sem tam nějaká ručka sáhla do košíku,
aby zjistila co tam je, ale košík byl dobře zabezpečen! Pohádkou
se děti seznamovaly, jak se dříve pekl chleba a vlastně povídaly si
o tom, než se chleba upeče, co všechno k tomu potřebujeme.
Naučily se znát proces semínko – mouka – chleba! Po krátkém
povídání došlo konečně na otevření košíku! V košíku byly 3
druhy mouky, vařečka, kvásek z žitné
mouky. Děti se sesedly u stolu a pomáhaly
Kristýnce dávat vše do dřevěné mísy, aby
uhnětly těsto. Zjistily, že vypracovat těsto
není vůbec jednoduché, že je třeba k tomu
hodně síly. Jak bylo těsto připraveno
k válení, tak všechny děti si udělaly placky
a přenesly na plech. Je pravda, že některé
prstíky se nemohly odlepit od sebe, ale to

nám pomohla p. učitelka opláchnout v teplé vodě. P. kuchařka
nám placky upekla a u oběda předala. Mňam – to byla bašta!!!

Únor ve videčské škole
Tak nám začalo druhé pololetí školního roku 2013-2014.
Výuka v podstatě plynule pokračovala, neboť týdenní jarní
prázdniny budou mít děti až v měsíci březnu.
Výuku nejvíce doplňovaly kulturní akce. 4. 2. byli
na besedě v knihovně čtvrťáci a po nich sedmáci, kteří více
poznali žánry sci-fi a fantasy. Beseda s pracovnicí rožnovské
knihovny přiblížila 11. února druhákům více básničky a jejich
recitaci. Děti za kulturou také vyjížděly. 3. února byli prvňáci
a druháci v rožnovském kině na programu Já padouch, jenž se jim
moc líbil. 13. února navštívili třeťáci a čtvrťáci ve Valašském
Meziříčí divadelní představení O pračlovíčkovi. V závěru měsíce
února děti z 1. až 4. třídy odjely na představení s kouzelníkem
Kožíškem nazvané Hra kouzel a magie.

Jak dopadly naše děti v soutěžích? Ve výtvarné soutěži
třeboňské střední školy uspěli i naši žáci. V mladší kategorii
na téma Rozkvetlá louka byly mezi nejlepšími vyhodnoceny
Denisa Dobešová a Kateřina Fryšarová z 5. třídy a v kategorii
starších žáků uspěla Radka Jaskulová ze 7. třídy. V okresním kole
Olympiády z českého jazyka skončila Iveta Fabiánová z 9. třídy
patnáctá. Naše žákyně Eva Večerková zase soutěžila v okresním
kole konverzační soutěže v anglickém jazyce a obsadila v ní
šestnácté místo. Mezi sebou se předváděli za podpory svých
maminek, které jim připravují svačiny, druháci v tom, jak zdravě
svačí.

Rodiče vycházejících žáků převzali na schůzce s třídní
učitelkou a výchovnou poradkyní přihlášky na střední školy
a pokyny k přijímacímu řízení. Teď musejí do 15. března odevzdat
přihlášky a poté se připravovat na přijímací zkoušky.
J. Pečalková
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Knihovna
Březen je měsícem čtenářů. Také v letošním roce si naše
knihovna pro ně připravila několik nabídek. Mohou si vybrat
knížky z těch, které byly vyřazeny, nebo z těch, které knihovně
darují spoluobčané a už je tu máme. Od 24. 3. do 29. 3. budou
čtenáři, kteří pozdě vrací výpůjčky osvobozeni z placení pokuty.
Pro děti ZŠ a MŠ jsou připraveny besedy a čtení z knih.

Máme k dispozici nové hry, které si můžete vypůjčit
i domů. Moc za ně děkuji paní Petře Dejmkové, která je knihovně
darovala, stejně jako spoustu nových i starších knih. Patří i se
svými dětmi ke stálým návštěvníkům knihovny, za což jí také
děkuji.

V březnu se také v knihovně předprodávaly vstupenky
na divadelní představení souboru Chaos z Valašské Bystřice
Pod americkým praporem něžných dam. Byl tak obrovský zájem,
že se až na pár míst vyprodal sál už v předprodeji.
Ve čtvrtek 13. března se uskutečnilo v Masarykově
veřejné knihovně Vsetín setkání knihovníků a starostů okresu
Vsetín. Zúčastnil se také RNDr. Tomáš Řehák z Městské
knihovny v Praze. Hned po zahájení vystoupil s přednáškou Quo
Vadis knihovno. Paní Ing. Věra Pelcová nás seznámila
s knihovnami okresu Vsetín, statistikou, vybavením a novinkami.
Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže O nejlepší
knihovnici (knihovníka) okresu Vsetín za rok 2013. Setkání bylo
přínosem a zdrojem informací jak pro knihovnice (knihovníky),
tak pro starostky (starosty). Děkuji naší p. starostce Mgr. Štěpánce
Mikulenkové, že si našla čas a zúčastnila se se mnou setkání.
Poprvé v tomto roce jsem
nakoupila nové knihy pro všechny věkové
kategorie. Jdou teprve na zpracování, tak
vám zatím nemohu říct, kdy si je budete mít
možnost začít půjčovat. Až tomu tak bude,
dám vám včas vědět.
Knihovnice D. Karasová

Společnost Cobbler s.r.o. hledá
pracovníky na pozice:
Řidiče nákladního automobilu sklápěčky
Strojníka pro kolové bagry
Stavební dělníky
Zedníka
Místo výkonu práce Zašová, stavby
firmy v regionu.
Nabízíme:
Práci u zavedené stavební firmy
5 týdnů dovolené
Kontakt:
J. Škabraha, 777 729 409
E-mail: skabraha@cobbler.cz
Žádáme zaslat životopis a reference
z předchozího zaměstnání.

Dělníka dřevovýroby
Místo výkonu práce Vidče.
Nabízíme:
Práci u zavedené firmy
5 týdnů dovolené
Kontakt:
T. Melichařík, 777 790 061
E-mail: melicharik@cobbler.cz
Žádáme zaslat životopis a reference
z předchozího zaměstnání.

Bližší informace naleznete na:
www.cobbler.cz/kariera.html
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Malování velikonočních kraslic s p. Míšou Bařinovou
Velikonoční svátky se blíží a Kulturní komise RO spolu s paní M. Bařinovou připravují pro děti i dospělé spoluobčany

Malování a jiné techniky zdobení velikonočních kraslic.
Akce se letos uskuteční v základní škole v prostorách výtvarné výchovy umělecké školy 4. dubna 2014.
Dětem se budeme věnovat od 7:45 hod. do 14:00 hod. Vystřídají se děti z 1. stupně a zájemci ze 6. - 9. tříd.
Od 13:15 do 14:00 hod. budou malovat kraslice děti z mateřské školky.

Od 14:00 hod. už bude prostor patřit jen dospělým zájemcům.
Pořadatelky budou dohlížet na děti, ale prosíme rodiče a třídní učitele, aby děti informovali o bezpečnosti.
Oblečte dětem pracovní oděvy, obeplé kolem těla a úzké rukávy. Děvčata by měla mít sčesané vlasy
do gumičky. Při malování nabírají děti horký vosk, pod kterým hoří kahan.
Každé dítě si přinese 2 vyfouklá vajíčka. Prosíme rodiče, aby vajíčka vyfoukli i týden dopředu,
vypláchli vodou a nechali vysušit. Dále si děti přinesou hadřík na utírání nahřátého vosku
a schránku na uložení vajíček.
Zájemci si mohou zakoupit velikonoční kraslice krásně zdobené různými technikami p. Míšou Bařinovou.
Srdečně zve Kulturní komise RO a p. Bařinová

Sport
Úspěch našich malých fotbalistů a fotbalistek
V sobotu 1. března pořádal OFS Vsetín 1. ročník Zimního
poháru deseti nejlepších týmů starších přípravek okresu Vsetín.
Díky výsledkům z podzimní části sezóny se do něj probojovali
i kluci a děvčata reprezentující náš fotbalový oddíl. Již základní
skupina přinesla velmi napínavé boje a po výsledcích 2:2 s Vel. Karlovicemi, těsné
prohře 0:1 s Val. Meziříčím a výhrách 1:0 s Dolní Bečvou a 3:2 s Novým

Hrozenkovem jsme v ní obsadili 2. místo, které
nám zajišťovalo boj o bronzový stupínek
s celkem Juřinky. Toto dramatické utkání, i přes
naše dvě nastřelené brankové konstrukce,
dospělo k výsledku 0:0 a infarktovému závěru
v penaltách. V nich se z naší strany nemýlili
Alexandr Urban a Dan Němec, a když Ondra
Cáb dvě penalty soupeře zneškodnil, vychutnali
si naši malí sportovci nejen zasloužený aplaus
rodičů, ale i slavnostní předání medailí a pohárů
třem nejlepším týmům okresu Vsetín. Třešničkou
na dortu pak bylo vyhlášení Ondřeje Cába
nejlepším brankářem turnaje.
Vezmeme-li v potaz, že se před námi umístily
pouze týmy Velkých Karlovic + Karolínky
a Valašského Meziříčí, které disponují mnohem
širší hráčskou základnou, zaslouží si naši malí
fotbalisté a fotbalistky velké poděkování
a uznání. Jmenovitě pak Ondra Cáb, Hynek
Kraus, Filip Mičkal, Dan Němec, Jakub Němec,
Vendula Škařupová, Alexandr Urban, Míša
Urbanová a Adam Žitník. Všichni výše
jmenovaní, ač patří mezi nejmladší obyvatele
naší obce, se postarali o její dobrou reklamu.
Na tomto místě bych také rád poděkoval všem
rodičům jednak za ochotu pomoci s dopravou
nejen na turnajích, ale i po celou sezónu, tak
i za to, že vždy patří k nejpočetnějším
a nejhlasitějším fanouškům a pomáhají nám tak
k dobrým výkonům.
Pavel Drda

Prosba o zapůjčení fotografií k 70. výročí založení TJ
Tělovýchovná jednota Vidče touto cestou prosí majitele fotografií, které se vztahují k historii jednotlivých oddílů TJ (kopaná, šach,
stolní tenis, házená) o jejich zapůjčení k příležitosti vystavení v síni slávy TJ Vidče, která bude mapovat její sedmdesátiletou historii.
Fotografie budou oskenovány a vystaveny budou jejich kopie, majitelé se tak nemusí obávat jejich poškození či zcizení.
Pro zapůjčení fotografií můžete kontaktovat buďto pana Lumíra Ondřeje či pana Pavla Drdu.
Všem ochotným občanům předem děkujeme.

Kdy začíná jarní část sezony 2013/2014?
Vážení příznivci videčského fotbalu, jarní mistrovské zápasy začínají pro muže 30. března 2014 v 15:30 hod, kdy naše
družstvo hraje v Nedašově. Postupně se pak rozběhnou i mládežnické soutěže. Tradiční podrobný rozpis jarních mistrovských zápasů je
v současné době zpracováván a bude včas k dispozici na tradičních místech (vedení TJ, fotbalová skříňka v centru obce, www stránky
Obce Vidče a Facebook).
Mgr. Petr Liška
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec 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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