Oznámení Finančního úřadu
Oznamujeme občanům, že
dne 20. března v době
od 8.00 hod. do 11.00 hod.
a od 12.00 hod. do 15.30 hod.
máte možnost podat své přiznání k dani
z příjmu fyzických nebo právnických osob
za rok 2016 u úřednic Finančního úřadu
Rožnov pod Radhoštěm
ve vestibulu kulturního domu ve Vidči.

Usnesení č. 33/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 25. 1. 2017
259/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
260/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 32 ze schůze rady dne 5. 12. 2017. Všechny
úkoly byly splněny.
261/2017 Rada obce Vidče schvaluje Pojistnou smlouvu
a autopojištění s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na vozidlo
FORD, které slouží k přepravě osob JSDH Vidče.
262/2017 Rada obce Vidče schválila žádosti TJ Vidče,
Mysliveckého spolku a SDH Vidče o snížení nájmu za pronájem
sálu KD za účelem konání plesů.
263/2017 Rada obce Vidče schvaluje v souladu s § 17 odst. 4
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, výši

poplatku 1.500,- Kč + 21% DPH/rok za jednu nádobu na odpad
zařazený dle katalogu odpadu jako odpad podobný
komunálnímu, který produkují při své činnosti právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání na katastrálním území
Obce Vidče.
264/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádosti
místních spolků o finanční příspěvky na činnost na rok 2017
a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče a pověřuje
starostu obce smlouvy podepsat.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Jednodenní poznávací zájezd na jihozápadní Moravu 20. května 2017
Na jarní poznávací zájezd jsem
připravila poměrně vzdálenou lokalitu,
takže
účastníci
musejí
počítat
s časným
ranním
odjezdem,
pravděpodobně 4.30 hod. Navštívíme
společně unikátní barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou,
kterému se říká také „české Versailles“ a to nejen pro jeho
nádheru, ale také pro zahrady, které ho obklopují. Prohlídka je
objednána na 9.00 hodin.
Po prohlídce zámku a zahrad bude směrován program
do oblasti Dalešické přehrady, Dalešic a Mohelna. V Dalešicích
je Pivovarské muzeum, dalešická přehradní hráz a celá přehrada
je unikátní stavba a Mohelenská hadcová step je jedna
z nejzajímavějších přírodních lokalit na Moravě.
Podle časové rezervy uděláme buď jen vycházku
k vyhlídce na oblast celé stepi i přehrad Mohelno a Dalešice,
nebo obejdeme celou naučnou stezku – cca 3,5 km asi
na 2,5 hod. Terén je středně náročný, je třeba s tím počítat.

Po absolvování procházky odjedeme do Kramolína
k přístavišti lodí, které provozují dopravu na přehradě Dalešice
a uděláme si vyjížďku zhruba na 1,5 hodiny, a to od 16.00 hod.
Po absolvování projížďky odjedeme domů. Příjezd do Vidče
bude po 21. hodině.
Tento program je postaven na předpokladu pěkného
počasí. Pokud by počasí nevyšlo, musela by se vypustit
procházka i projížďka lodí. V tom případě by se zařadila
návštěva Třebíče a byl by i dřívější návrat.
Zájemci se mohou hlásit ihned po vydání
Videčského zpravodaje na známá telefonní čísla pí Viktorie
Hajné: 737 537 297 a pí Marcely Švajdové: 736 716 150
do 31. března 2017. Při přihlášení je nejlepší zájezd rovnou
zaplatit. Cena pro turisty seniory je 280,- Kč, pro členy TJ –
SPV 300,- Kč, pro cizí 350,- Kč a pro děti 200,- Kč.
Přihlášení platící účastníci obdrží jako obvykle
podrobný program zájezdu nejméně týden před odjezdem.
Marcela Švajdová

Prosinec v knihovně aneb jak jsme lovili perly
Měsíc prosinec se nesl v naší nové knihovně
ve znamení celorepublikové hry „Lovci perel“,
která čtení mění v dobrodružství a zábavu a kde se
vybrané dětské knížky stávají perlorodkami. Taková perlorodka
svou perlu vydá jen tomu, kdo danou knihu přečte a správně
odpoví na soutěžní otázky. A ten, kdo získá takových perel
nejvíce, samozřejmě vyhrává a čeká ho
odměna. Pátek 16. prosince 2016, byl
tím dnem, kdy jsme naše malé lovce
odměňovali. Ve Vidči děti lovily své
knižní perly už podruhé. Do hry se
zapojilo 29 dětí, kterým se podařilo
společnými silami ulovit 515 perel.
Nejlepší z nich byla Nikola Dobešová,
která jen s rozdílem několika perel
porazila
Veroniku
Zetochovou.
Na dalších místech pak skončily Nela
Gerlová, Martina Hajná, Veronika
Vaníčková
a
Sofie
Valčíková.
Na všechny čekala odměna v podobě
audioknihy a byly dekorovány pamětní

plechovou plackou Lovec perel. S prázdnou neodešli ani ostatní
lovci. I na ně čekaly menší odměny a stejná pamětní placka jako
u vítězek. Další malá odměna čekala na lovce v podobě štěstíčka,
které si mohly vylovit pomoci magnetické udice. Odpoledne
s perlami pak uzavřela korálková minidílna, ve které si děti
ze svých ulovených a dalších darovaných perel vyrobily slušivé
náramky. Na nový lov perel
do knižního moře se dětí opět
vydají od března 2017.
Na závěr mi dovolte malé
pozvání do naší nové knihovny,
kam připutoval nový cirkulační
soubor
složený
z audioknih.
Budete si moci vybrat podle své
chuti nejen z pohádek a příběhů
pro děti, ale také z audioknih
pro dospělé. Můžete si tak vybrat
nejen knihy pro své oči k přečtení,
ale také poslechu pro své uši.
Těšíme se na vaši návštěvu
Božena Zajícová

Zprávy z knihovny
V pondělí 30. ledna 2017 proběhlo
v Městské knihovně Rožnově pod Radhoštěm
vyhlášení výsledků oblastního kola 16. ročníku
literární soutěže O poklad strýca Juráša. Soutěž
vyhlašuje Městská knihovna Rožnov p. R. společně
s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín tradičně na začátku
každého školního roku. Letošní ročník měl podtitul „Rožnove,
Rožnove, mnoho roků máš“ a vztahoval se k 750 leté historii,
kterou si město v roce 2017 připomíná. Okruhy témat byly tři:
Kterak se v Rožnově léčilo tělo i duše; Hurá, přijedou k nám
Pražáci a Nové valašské báje a pověsti. Celkem se sešlo přes sto
prací od soutěžících ve věku osm až osmnáct let z jedenácti
základních a středních škol Rožnovska. Nezávislá porota, ve které
zasedl také spisovatel Richard Sobotka, měla těžké rozhodování,
která ze zaslaných prací je ta nejlepší. Vždyť jen ve II. věkové
kategorii (4. - 5. třída) se sešlo třicet jedna prací. Literární práce
dětí ze ZŠ Vidče se v rožnovské konkurenci neztratily a dokonce
mnohé z nich zabodovaly. Barbora Juříčková, Elen Bukovjanová,
Martina Hajná a Veronika Zetochová získaly za své povídky
3. místo (II. a III. věková kategorie). V poezii pak získali ve svých
kategoriích ocenění Filip Dobeš, Nikol Farmačková, Renata
Jaskulová a Barbora Kovářová. Julinka Cábová uspěla svým
komiksem v nejmladší kategorii.

Na závěr vás chci upozornit na některé akce, které naše
knihovna připravuje na březen, měsíc už tradičně věnovaný
knihám a čtenářům.
Přežila jsem gulag je název
besedy s paní Věrou Sosnarovou,
kterou připravujeme společně s Kulturní
komisí RO Vidče na středu 1. března
2017 (kinobar Miláno v 17.00 hodin).
Můžete se těšit na setkání s ženou, která
byla po válce se svou matkou a mladší
sestrou odvlečena do SSSR, kde
v pracovních táborech strávila dvacet
let. O svých zážitcích a pocitech paní
Věra nejen poutavě vypráví, ale napsala
také knihu Krvavé jahody, kterou si můžete v naší knihovně
vypůjčit.
V březnu se děti opět vydají na plavbu za perlami
v celorepublikové čtenářské soutěži Lovci perel. Plavba bude
ukončena vylovením poslední perly koncem listopadu 2017
a ti nejlepší lovci budou odměněni.
Božena Zajícová

Místní knihovna Vidče a Kulturní komise RO Vidče
Vás zvou na besedu

PŘEŽILA JSEM GULAG
Svědectví Věry Sosnarové, která byla po válce se svou
matkou a mladší sestrou odvlečena
do SSSR, kde v pracovních táborech
strávila dvacet let. Její osud
popisuje kniha Krvavé jahody.
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm vydala
z oceněných prací za finanční podpory města Alamach
s ilustracemi Ludmily Vaškové, který si můžete vypůjčit v naší
knihovně nebo prohlédnout na našich webových stránkách (mistni
knihovna vidce/webnode.cz).
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Kdy: středa 1. 3. 2017 v 17:00hod.
Kde: Kinobar Milano ve Vidče
Vstupné dobrovolné

Myslivost
V Českomoravské myslivecké jednotě je kromě
mysliveckých spolků organizována i řada klubů, které mají blízko
k přírodě a myslivosti. Jedním z nich je klub sokolníků.
V letošním roce bude slavit padesáté výročí založení.
Historie sokolnictví sahá do dávné minulosti a první
zmínky jsou staré 4 000 let. Ve středověku bylo sokolnictví
rozšířeno u všech panovnických rodů v Evropě. Více než pro zisk
zvěřiny bylo ceněno jako tradice
a umění. Německý císař Fridrich
II. Napsal: „Sokolnictví by mělo
být povýšeno na umění, protože
je to jediný oduševnělý způsob
lovu, který svou povahou patří
ke skutečnému umění. Lidé
mohou
čtyřnohého
tvora
ovládat násilím a jinými
prostředky, zato ptáka, který
krouží vysoko ve vzduchu, může
zajmout a vycvičit jen lidský
duch“.
Vrcholu
dosáhlo
sokolnictví v době pozdního

středověku. Tenkrát byl lovecký sokol bílý i důležitým
„diplomatickým platidlem“, což dokazují historické záznamy
popisující propuštění zajatců, získání půjček atp. Dravci byli
chytáni na Islandu, Norsku nebo v arktických částech Ruska
a dovážení do Evropy. Za vlády cara Ivana IV. Hrozného se stalo
světovou sokolnickou velmocí Rusko.
S rozvojem palných zbraní však sokolnictví pozbývalo
na významu a došlo k jeho velkému úpadku až zániku.
Nepřerušenou tradici vývoje se podařilo zachovat v Evropě
pouze v Anglii a v Asii se udrželo díky Kirgizům
a Kazachům.
V průběhu 19. a především 20. století bylo sokolnictví
postupně oživeno v mnoha státech Evropy. Díky nadšení
a iniciativě členů klubu sokolníku v roce 2010 připsalo
UNESCO České republice na seznam světového kulturního
dědictví lidstva novou kulturní památku s názvem
„Sokolnictví, živoucí dědictví lidstva“. Kromě České
republiky bylo do dnešního dne zapsáno na tento seznam
ještě dalších 17 zemí.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

Leden ve videčské škole
První měsíc nového roku probíhal nejen ve znamení
třeskutých mrazů, ale pro učitele a děti školou povinné je leden
měsícem pololetního zúčtování dosažených školních úspěchů či
neúspěchů. Úspěchy samozřejmě vždy podstatně převažují . . .
Kromě starostí s uzavíráním známek žáci mobilizovali
své mozkové závity naplno v různých vědomostních olympiádách.
4. ledna se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce,
v němž 1. místo obsadila Kateřina Fryšarová (8. roč.), na 2. místě
skončil Radek Sušeň a na 3. místě Libor Balejík (oba z 9. roč.).
Kačku Fryšarovou čeká reprezentace videčské školy v okresním
kole. 17. ledna se na krásném 3. místě okresního kola Olympiády
v dějepise umístil Michael Dejmek (9. roč.). 24. ledna proběhlo
okresní kolo Olympiády v matematice, ve kterém Michael Dejmek
(9. roč.) získal absolutní prvenství a Radek Sušeň (9. roč.) pěkné
4. – 7. místo. 27. ledna zápolili žáci 6. ročníku ve školním kole
Olympiády v zeměpise. Hynek Kraus obsadil 1. místo, Adam
Onderka místo 2. a na 3. místě skončila Kristýna Mandulová.
5. ledna se v rámci prvouky vypravili „Za zvířátky
do krmelce“ na vycházku naši prvňáčci s paní učitelkou
V. Slámovou. Stihli tak zásobit lesní zvířata ještě před příchodem
velkých mrazů.
19. ledna přišel za našimi žáky besedovat vsetínský
policista. Konkrétně v 5. třídě varoval děti před nebezpečím
internetu a osmákům povídal o právní odpovědnosti.

složení jídelníčku, správného nakupování, hygieny při stravování
a přípravy zdravé svačinky. Program nebyl zaměřen jen na teorii,
ale děti absolvovaly soutěžní úkoly a tvořily různé obrazce
ze zdravých potravin, na kterých si v závěru také pochutnaly.
25. ledna se v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou v Rožnově
p. R. konalo okrskové kolo v basketbalu chlapců. Tým našich
reprezentantů z řad starších žáků skončil na 4. místě.
Pro druháky a šesťáky byla v rámci projektu Hasík
zorganizována 26. ledna beseda s hasiči.
30. ledna se konalo v Městské knihovně v Rožnově
p. R. slavnostní vyhlášení literární soutěže „O poklad strýca
Juráša“. Svými literárními počiny oslnili porotu i někteří naši žáci.
Za první stupeň se na 3. místě umístily Julie Cábová (3. třída),
dále Elen Bukovjanová, Veronika Zetochová a Martina Hajná
(všechny z 5. třídy). Za druhý stupeň získaly 2. místo Nikol
Farmačková, Renáta Jaskulová a Barbora Kovářová (všechny
z 6. třídy), 3. místo obsadili, každý se svou samostatnou prací,
Barbora Juříčková (6. třída) a Filip Dobeš (6. třída).
31. ledna se vypravili do videčské knihovny žáci 4. třídy
s paní učitelkou P. Smílkovou. Věnovala se jim paní knihovnice
z rožnovské knihovny a téma besedy bylo Nebezpečí na síti.
A 31. ledna se rozdávalo očekávané vysvědčení
za první pololetí. Hurá tedy do druhého pololetí! Ať je alespoň
tak úspěšné, jako bylo to první!
Alena Cábová

MŠ plasty 2. třída Sluníčka
za 1. pololetí školního roku 2016/2017

20. ledna navštívila naši školu paní Koníčková, lektorka
Nadačního fondu Albert, s výukovým programem „Zdravá 5“.
Žáky 2. a 5. třídy seznámila s pěti zásadami správného stravování,
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1. Kulišťák Tobiáš - 4980 ks 15. Drdová Sára
- 350 ks
2. Nerád Adrián
- 2750 ks 16. Kubějová Kateřina - 290 ks
3. Obroučková Nicol - 2079 ks 17. Štaffen Damián
- 220 ks
4. Vaculín Teodor - 1730 ks 18. Zetek Michal
- 170 ks
5. Hurtíková Denisa - 1160 ks 19. Pastorková Veronika 110 ks
6. Duda Matouš
- 805 ks 20. Kramolišová Emma - 50 ks
7. Minarčíková Veronika - 800 ks
8. Kubějová Agáta - 660 ks
9. Mandulová Nikola - 653 ks
10. Vanduch Pavel - 650 ks
11. Jurča Matyáš
- 600 ks
11. Jurčová Nela
- 600 ks
12. Krist Daniel
- 550 ks
13. Randýsková Šárka - 540 ks
14. Ondřejová Aneta - 410 ks

První saunování
PRVNÍ SAUNA JAKO MED,
DRUHOU – CHTĚL BYS ZÍTRA HNED.
TŘETÍ - JE PRO DUŠI LÁZEŇ,
ČTVRTÁ SAUNA - TĚLA BÁSEŇ.
PO PÁTÉ SI ŘEKNEŠ - KRÁSA,
PO ŠESTÉ TI SRDCE JÁSÁ.
PO SEDMÉ – MÁ RADOST KREV,
PO OSMÉ JSI JAKO LEV.
PO DEVÁTÉ – DÁ TI MLÁDÍ,
PO DESÁTÉ ŽIVOT ZLADÍ.
PO X-TÉ SAUNĚ – PEVNÉ ZDRAVÍ,
TO TI DOCENT VOJTA PRAVÍ!
Jako každý rok, jsme opět s dětmi
zahájili měsícem lednem saunování.
Do sauny chodíme každý pátek
a věřte, že stálá desítka dětí se každého
pátku nemůže dočkat. Je úžasné děti
pozorovat, jak si to užívají a dbají pokynů
p. učitelky.
Než děti vejdou do sauny, a než se otevřou první dveře,
p. uč. zdůrazňuje , co všechno musí kolem sebe udělat! A, že toho
není málo! Jako všude jsou pravidla a řád, jinak by to nemohlo
fungovat.

Saunovací desatero:
1. Odložte veškerý oděv ať může kůže dýchat
2. Před vstupem se důkladně omyjte mýdlem a osušte
3. V sauně seďte na vlastním ručníku včetně chodidel, a masírujte
pokožku

4. Po odchodu se ochlaďte
ve studené vodě
5. Ochlazujte se pomalu,
začněte u částí těla
dále od srdce
6. Před dalším vstupem se
osušte a odpočiňte si
7. Nový vstup až
po dostatečném
ochlazení, na lehátku se
přikryjte a odpočívejte
8. Střídání se opakuje 3x,
po posledním prohřátí
se osprchujte vlažnou
vodou
9. Vypocené tekutiny
doplňte minerálními
vodami a šťávami
10. Po saunovani vynechte intenzívní tělesnou námahu
Tak, toto všechno dodržujeme. Myslím, že nejvíce se
děti těší na relax, kdy po posledním saunováním jdeme
do společné místnosti a děti si vytahují dobrotky, co jim maminka
či tatínek připravili. Děkuji všem rodičům, kteří dětem dávají
ovoce, již nachystané v krabičce, protože to jim dodává ještě vice
energie, kterou mají. No, a samozřejmě nějaká sladkost neuškodí.
VE ZDRAVÉM TĚLE – ZDRAVÝ DUCH!
Za Mateřskou školu zapsala: p. ředitelka
Hana Crhová

Inzerce
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Inzerce
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Novoroční turnaj přípravky odbíjené
Pro děti a jejich rodiče uspořádal oddíl odbíjené
v sobotu 21. 1. 2017 v Sokolovně Tj Sokol Střítež od 9 hodin
turnaj dvojic. Kdo přišel a měl zájem, mohl si zahrát.
V sokolovně byly vyměřeny 4 volejbalové kurty. Děti si losovaly
svého spoluhráče z řad rodičů. Celkem se turnaje zúčastnilo
14 dětí a stejný počet dospělých. Hráči byli rozděleni do dvou
skupin. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým,
jednotlivé sety trvaly 7 minut. Všechny děti
dostaly diplom podle umístění ve skupinách.
První skupina:
1. Randusová Anetka, Jakubíková
2. Vavrušová Kamilka, Randus
3. Daněk Jirka, Stodůlka
4. Urban Peťa, Daněk; Knápková Terezka,
Knápková
5. Petřeková Karolínka, Randýsek; Urbanová
Míša, Knápek
Druhá skupina:
1. Žlebčíková Klárka, Bělunek
2. Bělunek Tomáš, Daňková
3. Těhanová Kristýnka, Žlebčíková
4. Petřek Marek, Těhan; Daněk František,
Vavrušová
5. Bělunek Vašek, Petřeková; Randýsek
Adam, Vavruša

Doufáme, že se malým hráčům i dospělým turnaj líbil,
a všichni se znovu zúčastní na turnaje, který chceme uspořádat
na jaře.
Touto cestou děkujeme všem, kdo nám pomohl
s pořádáním turnaje.
Za oddíl odbíjené Semančíková, Hronešová

Vidče to vzalo od podlahy, trenér Petr Urban chystá fotbalový tým mužů na záchranářský boj
Již 3. ledna zahájili přípravu na jaro
fotbalisté Vidče. Podzim jim příliš nevyšel
a chtějí se poctivě připravit na jarní boje,
aby se vyhnuli starostem o sestup. Trenér
Petr Urban změnil náplň přípravných
zápasů. V plánu je Fastav Cup a místy až
s utkáním čtyři tréninky týdně.
„Nyní jsme od začátku přípravy
skončili 14 denní cyklus, kdy jsme
dvakrát týdně dělali výběhy, posilování a hry v tělocvičně.
Kluci se pomalu do toho dostávají a nyní přecházíme do další
fáze přípravy, kdy budeme nabírat hrubou sílu. Chtěli jsme
změnit obsah přípravy. Některé zápasy každou zimu
s tradičními soupeři se okoukaly, a také neplnily občas účel.
Proto jsme uvítali účast na Fastav Cupu, kde máme čtyři
kvalitní zápasy. Navíc na Vsetíně je záruka lepšího terénu než
ve Valašském Meziříčí nebo Rožnově. Vyžádali jsme si páteční
termín, abychom mohli nepravidelně v sobotu dobíjet baterky
ještě další tréninkovou jednotkou. Jsem rád, že se do přípravy
zapojilo pět dorostenců. Michal Kramoliš měl problémy
s kotníkem, ale pomalu se vrací. Jinak nás dlouhodobá zranění
netrápí a to je dobře,“ říká k obsahu přípravy trenér Vidče Petr
Urban.
Ten bude velmi pravděpodobně pracovat jak v zimní
přípravě, tak na jaře s totožným podzimním kádrem. „Víme
o zájmu Rožnova o Petra Mičkala. Proti přípravě toho hráče
u kolegy Milana Náměstka nic nemáme, ale nemůžeme si
dovolit tohoto hráče na jaro uvolňovat. To platí také o Pavlu
Drdovi, ale o něm zatím nemám zprávu, že by se chtěl
v sousedním Rožnově připravovat, jak tomu bylo loňskou
zimu. Dlouhodobě jsem si vyhlédl dva hráče, které bych rád
viděl v mém týmu, ale jak Jakub Vrábel z Valašské Bystřice,
tak Jakub Chlevišťan v Zašové nejsou nyní ve svých klubech
v pozicích, že by byli uvolněni a nevidím to příliš reálně. Proto
sondujeme situaci na Vsetíně, kde hraje syn našeho obránce
Vladimíra Urbana Alex. Třeba se něco povede,“ doufá byť jen

v mírné posílení týmu Petr Urban.

Přehled přípravných zápasů Vidče:
●
●
●
●
●
●

4. února – Kozlovice – v jednání
17. února – Semetín – Fastav Cup
24. února – Lhota u Vsetína – Fastav Cup
3. března – Kateřinice – Fastav Cup
10. března – Halenkov – Fastav Cup
18. března – Choryně – generálka v jednání

Vidče má stále v kádru tři veterány – Radka Mičkala,
Jaroslava Maráka a Martina Dobeše. Jaká je jejich aktuální
situace? „Radek Mičkal sice na závěrečné řekl, že končí, ať
hrají mladí. Ti si ale musí místo zasloužit a hlavně mít kvalitu.
Na podzim nám vystřílel některé body, doufám, že ještě bude
k dispozici. Jarda Marák a Martin Dobeš jsou velmi pracovně
vytíženi. Nemají dveře zavřené. Jejich kvalita a zkušenosti
jsou k nezaplacení,“ dodává Petr Urban.
S použitím fotbalového webu www.valasskyfotbal.cz
připravil Mgr. Petr Liška

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany 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.

-6-

