Výpis z usnesení č. 18/2017 ze zasedání
zastupitelstva obce dne 25. 4. 2017
217/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
18. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení pan Petr Pavelka, Ing. Karel Malík
a ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Kuběja a Mgr. Roman
Petružela, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
218/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 17/2017 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 23. 2. 2017.
219/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 17. – 18. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
220/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za 1. - 3. měsíc roku 2017
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
sestaveného k 31. 3. 2017.
221/2017 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce
za rok 2017 dle přílohy číslo 1.
222/2017 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
schvaluje účetní závěrku obce Vidče za rok 2016.
223/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje závěrečný účet
obce a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2016 bez výhrad.
225/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu
s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Směnnou smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče a panem J.K.,
na základě které obec Vidče směňuje pozemky:
a) p. č. 2871/3 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 109 m²,
který vznikl dělením pozemku p. č. 2871/1 geometrickým
plánem číslo 1414-70516/2016,
b) pozemek p. č. 2872/2 (ostat. plocha, ostat. komunikace)
o výměře 95 m² , který vznikl dělením pozemku p. č. 2871/1
geometrickým plánem číslo 1414-70516/2016,
c) pozemek p.č. 2872/3 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře
50 m², který vznikl dělením pozemku p.č.2872 geometrickým
plánem číslo 1414-70516/2016, za pozemky:
a) p. č. 2141/6 (ostat. plocha, ostat. komunikace) o výměře
14 m², který vznikl dělením pozemku p. č. 2141/4
geometrickým plánem číslo 1414-70516/2016,
b) p. č. 2153/3 (ostat. plocha, ostat. komunikace) o výměře
204 m², který vznikl dělením pozemku p. č. 2153/2
geometrickým plánem číslo 1414-70516/2016,
c) p. č. 2147/2 (ostat. plocha, ostat. komunikace) o výměře
48 m², který vznikl dělením pozemku p. č. 2147
geometrickým plánem číslo 1414-70516/2016,

d) p. č. 2141/5 (ostat. plocha, ostat. komunikace) o výměře
21 m², který vznikl dělením pozemku p.č. 2141/4
geometrickým plánem číslo 1414-70516/2016,
e) p. č. 2130/2 (ostat. plocha, ostat. komunikace) o výměře
153 m², který vznikl dělením pozemku p. č. 2130
geometrickým plánem číslo 1414-70516/2016,
f) p. č. 2149/2 (ostat. plocha, ostat. komunikace) o výměře
334 m², který vznikl dělením pozemku p. č. 2149
geometrickým plánem číslo 1414-70516/2016.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s dohodou, že Obec Vidče
doplatí J. K. finanční kompenzaci za rozdíl ve výměrách
pozemků.
226/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s §85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Směnnou
smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče a panem Z. K a paní L. K.,
na základě které obec Vidče směňuje pozemek p. č. 2807/9 (ost.
plocha, ost. komunikace) o výměře 74 m², který vznikl dělením
pozemku p. č. 2807/4 geometrickým plánem číslo 1404-20/2016
za pozemek p. č. 1226/9 (travní porost) o výměře 105 m², který
vznikl dělením pozemku p. č. 1226/5 geometrickým plánem
číslo 1404-20/2016. Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou, že
Obec Vidče doplatí manželům Z. a L. K. finanční kompenzaci
za rozdíl ve výměrách pozemků.
227/2017 Zastupitelstvo obce Vidče nesouhlasí se zavedením
projektu Pošta Partner pro provozovnu pošty v obci Vidče
a požaduje zachování místní pobočky České pošty, s. p. v obci
Vidče beze změn.
228/2017 Zastupitelstvo obce Vidče dle § 84 odst 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
deleguje starostu obce Vidče jako zástupce obce na jednání
valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konané
dne 1. 6. 2017. Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Farnost oznamuje

Večerní astronomické pozorování
Hvězdárna Valašské Meziříčí a obec Vidče Vás zvou

2. 6. 2017 od 21.30 h na noční pozorování oblohy
u turistického odpočívadla
na „Zuberském“ kopci.

Úmysly mší sv. na II. pololetí 2017
se budou zapisovat 22. 6. 2017
od 14:30 – 15:30 hod. na faře.

Zájemci se mohou přihlásit na:
e-mail: matrika@vidce.cz, tel: 571 655 010
nebo osobně na obecním úřadě ve Vidči.

Usnesení č. 37/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. 4. 2017
290/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
291/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 36 ze schůze rady dne 13. 3. 2017.
292/2017 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o nájmu
(umístění vysílačů a antén) Smlouvu o poskytování služeb
elektronických komunikací a pověřuje starostu obce smlouvy
podepsat.
293/2017 Rada obce Vidče zamítá žádost o prominutí nájmu
za nebytové prostory.
294/2017 Rada obce Vidče nedoporučuje zastupitelstvu obce
schválit na svém zasedání dne 25. 4. 2017 provoz Pošty partner
v obci Vidče.
295/2017 Rada obce Vidče bere na vědomí žádost o přidání
veřejného osvětlení v obci. V této věci bude dále jednat.

296/2017 Rada obce Vidče schvaluje umístění dopravního
zrcadla dle žádosti paní L.J.
297/2017 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Výměna osvětlení v objektu tělocvičny ve Vidči“ firmu
Empesort s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské
Meziříčí. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Kupní smlouvu
s firmou Empesort s.r.o. a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu
podepsat.
298/2017 Rada obce Vidče neschvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 353/1 na vodovodní přípojku.
299/2017 Rada obce Vidče schvaluje nákup Kontejneru
G - Valník (multifunkční) k vozidlu Bonetti.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 38/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 3. 5. 2017
300/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program tělocvičny Vidče“. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo a pověřuje
schůze.
starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
301/2017 Rada obce Vidče schvaluje na základě výběrového
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
řízení firmu Naryner RECONSTRUCTIONS s. r. o. jako
starosta obce
místostarostka obce
zhotovitele zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu

V sobotu 14. října 2016 a v pátek 21. dubna 2017 se uskutečnilo vítání občánků
a Kubík Mandula. Při obřadu, za účasti starosty obce,
místostarostky, matrikářky a paní Blanky Drdové se rodiče zapsali
do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své miminko dárek,
jako upomínku na tento slavnostní den.
K slavnostní atmosféře přispělo vystoupení naší
Valašenky pod vedením paní Mgr. Pavly Smilkové a hudebního
doprovodu paní Michaely Bařinové.
Po ukončení programu byli všichni zúčastnění pozváni
na posezení a malé občerstvení.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme
všem hodně zdraví, pohody a radosti. A Vám děti přejeme,
abyste šťastně vykročily do života, který na Vás teprve čeká.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Byly to významné a slavnostní dny
pro naše nejmenší miminka obce Vidče,
narozené v měsících květnu 2016 až únoru
2017.
Ve vestibulu kulturního domu
ve Vidči se sešli u této příležitosti v říjnu 2016
čtyři rodiče se svými miminky Terezkou
Šrámkovou, Metodějem Kretkem, Maruškou
a Johankou Faksovými a Gábinkou Glózovou.
V dubnu 2017 se sešlo sedm rodičů, mezi
kterými byli tři chlapci a pět holčiček Johanka
Kulišťáková, Šarlotka Mičkalová, Petřík
Fusek, Kristýnka Tichá, Matěj Juříček se
sestřičkou Justýnkou, Viktorka Vojtíšková
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Milena Dudová
místostarostka obce

Duben ve videčské škole
Stejně jako bylo rozmanité
aprílové počasí, byly pestré i akce,
které se uskutečnily ve videčské
škole během měsíce dubna. Kromě
toho se řešilo také hodnocení
výsledků vzdělávání za 3. čtvrtletí
školního
roku
2016/2017
a některým žákům se jejich známky mohly jevit víc než pestré!
4. dubna vyjeli sedmáci s paní třídní učitelkou
Mertovou na jednodenní exkurzi do Prahy, kde se seznámili
s provozem Letiště Václava Havla (dříve Letiště Praha-Ruzyně).
4. dubna se zúčastnily Kateřina Fryšarová a Veronika
Kozlová (obě z 8. ročníku) okresního kola Olympiády
v matematice na Vsetíně. I když nevyšlo významnější umístění,
děkujeme děvčatům za reprezentaci školy.
6. dubna vyjeli do rožnovské ZUŠ prvňáci a druháci,
aby absolvovali koncert s jarní tematikou.
Významným dnem se v tomto měsíci stal pro budoucí
prvňáčky a jejich rodiče 11. duben, kdy se ve videčské škole
konal zápis do první třídy, ke kterému se dostavilo 25 dětí.
11. dubna navštívili žáci 7. třídy s panem učitelem
Ludvighem Valašské Meziříčí, kde absolvovali projekt „Ptáci“.
21. dubna se sedmáci a osmáci vydali do videčské
knihovny. Sedmáci byli varováni před skrytými nebezpečími
sociálních sítí v programu „Kriminálka FB“ (=Facebook) a osmáci
se naučili různými metodami zvládnout odborný text. Téhož dne
uspořádali koncert žáci valašskomeziříčské ZUŠ Alfréda Radoka
pro naše prvňáčky a paní učitelka Smílková zorganizovala
pro čtvrťáky projekt „Den Země“.
24. dubna proběhla ve 3. třídě beseda „Chraňme
přírodu“ a 26. dubna v 5. a 6. třídě přednáška „Špicberky“.
Od 27. dubna začali žáci 1. a 2. třídy pravidelně

dojíždět na plavecký výcvik na rožnovský bazén. Ten samý den
absolvovali žáci 8. ročníku besedu na Úřadu práce v Rožnově
p. R., kde se jim věnovala paní Bc. Markéta Tkadlecová
ze vsetínského ÚP a seznámila je s možnostmi dalšího vzdělávání
a následným uplatněním na trhu práce.
Prohlídku moravské metropole, Brna, zorganizovaly
pro páťáky a šesťáky paní učitelky Mandulová a Pavlíčková
28. dubna. Hlavním cílem však byla návštěva zábavního
vědeckého parku Vida, kde děti určitě rozšířily své vědomosti
v různých oblastech.
V průběhu měsíce dubna provázel umělecký soubor
Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové svými
vystoupeními akce jako „Stavění Máje“ a „Vítání občánků“.
Alena Cábová

Výuka hry na kytaru
Vyučuje se kytara klasická i kytara
k běžnému použití pro zábavu a rozptýlení.
Po ukončení docházky
obdrží žák osvědčení,
které bude dokladovat
jeho způsobilost hry na kytaru.
Bližší informace na telefonu:
725 506 904
Josef Maceček

Pro příznivce cestování
Vážení a milí příznivci cestování,
na 7. října tohoto roku jsem
pro vás připravila jednodenní poznávací
zájezd po Moravě. Je to zájezd
prakticky „za humna“, ale bývá
obvyklé, že to, co máme běžně na dosah, neznáme. Program
zájezdu je následující:
Odjezd z Vidče v 6.30 hod. směr Valašské Meziříčí,
Vsetín, Zlín, Napajedla, kde navštívíme známý hřebčín. Exkurze
je zhruba na dvě hodiny. Poté se přesuneme do Kroměříže
do Podzámecké zahrady. Je poměrně rozsáhlá, a proto se po ní
povozíme. Konečně budeme mít možnost vidět ji celou.
Po návštěvě Podzámecké zahrady si prohlédneme společně
historické centrum Kroměříže a dáme si čas na oběd.
Po obědě budeme pokračovat v poznávání dalšího
skvostu a památky UNESCO, a sice Květné zahrady s výkladem
průvodce. Poté odjedeme do Rymic, kde bude cílem naší návštěvy

historická tvrz a typické rymické domky.
Z Rymic je to jen skok do Holešova, kde se společně
projdeme jeho centrem a ukážeme si nejdůležitější objekty.
Z Holešova odjedeme domů, takže předpokládám, že kolem
19. hodiny budeme zpět ve Vidči.
Na zájezd se můžete hlásit hned po vydání
květnového Zpravodaje až do 31. srpna 2017 na tel. číslo
737 537 297 u paní V. Hajné nebo na tel. číslo 736 716 150
u M. Švajdové. Při přihlášení je nejlepší zájezd rovnou
zaplatit. Pro turisty seniory je cena 280,-; pro platící členy TJ
300,-; pro děti 200,- a pro cizí 350,-Kč. Všichni účastníci
zájezdu obdrží nejpozději týden před odjezdem podrobný program
a pokyny k zájezdu.
Doufám, že příznivce cestování osloví i náplň tohoto
poznávacího dne a společně poznáme neznámé, i když je to jen
za humny.
Marcela Švajdová

Myslivost
I když počasí se stále nechce přizpůsobit
„době obvyklé“ dle květnového kalendáře,
příroda se oklamat nedá. Stejně jako každý rok
se všude, kde se podíváme, začíná probouzet
nový život. Proto mi nedá, abych znovu
nepoprosil všechny návštěvníky našich luhů
a hájů, aby se chovali vzhledem k právě se rodícím a mláďatům
ohleduplně. A pokud jdete na procházku se svým pejskem, je
opravdu důležité mít jej na vodítku.
Ještě bych se chtěl zmínit o jedné novince, která se
na nás všechny chystá. Dne 14. 3. 2017 schválil Europarlament
Směrnici EU o zbraních. Po potvrzení Radou EU a zveřejněním
v Úředním věstníku EU bude Česká republika povinná během
15 měsíců implementovat tuto směrnici do českých zákonů. Jak se

to dotkne držitelů zbraní resp. zbrojních průkazů, většinu obyvatel
nezajímá.
Pokud však někomu visí nad krbem znehodnocená
„dvojka“, bude potřeba na takovou zbraň mít nově zbrojní průkaz.
Stávající certifikát o znehodnocení zbraně ze státní zkušebny
nebude dostačovat. Podle odhadů Ministerstva vnitra se to dotkne
desetitisíců až statisíců legálně úředně znehodnocených zbraní.
A pokud je taková zbraň založená po dědovi někde na půdě
a dědicové na ni zapomněli, může to být kvalifikováno jako zločin
nedovoleného ozbrojování.
Takže nezbývá, než sledovat novelizaci zákonů
a zkontrolovat co vlastně doma máme.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče
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Příměstský tábor a kroužky pro děti
Tisková zpráva

Zájem českých dětí o přírodní vědy
klesá! Pravda nebo klišé?
Zájem českých dětí o technické,
matematické a přírodovědné obory dlouhodobě
klesá! Mezinárodní srovnání vyznívají jasně v náš
neprospěch! Hrozí, že v blízké budoucnosti bude
vážný nedostatek odborníků! Takové a další hrůzu
nahánějící titulky dnes můžeme najít nejen
v odborně zaměřených médiích. Problematika
vztahu našich dětí k fyzice, chemii, matematice
a biologii se stala široce diskutovaným tématem.
Oprávněně, nářky nad nedostatkem technicky
kvalifikovaných lidí slyšíme z úst zaměstnavatelů
každou chvíli.
Je ale pravdou, že děti o tyto obory
nemají zájem? „Opak je pravdou“, říká Martina
Fialová, ředitelka neziskové organizace Veselá
věda. „Každý rok se setkáváme s rostoucím
zájmem dětí o naše kroužky přírodovědných
pokusů i o příměstské tábory. Ředitelé základních
škol, z nichž někteří ještě před pár lety o podobné
aktivity na škole nestáli, nás teď sami kontaktují
s návrhem spolupráce“ konstatuje.
A jaký je tedy recept na probuzení zájmu
dětí o přírodní vědy? „Z naší zkušenosti vidím, že
v dětech není potřeba žádný zájem probouzet“
překvapuje ředitelka Veselé vědy. „Děti jsou
přirozeně zvídavé samy od sebe, takže našim cílem
je spíše vytvořit pro ně bezpečný prostor, kde
mohou svou touhu po prozkoumání světa
svobodně projevit. Naši lektoři jsou průvodci dětí,
nabízejí jim osvědčený postup, ale zároveň je
podporují
v experimentování,
v objevování
vlastních cest. Chybu nehodnotíme jako chybu, ale
jako příležitost k poučení, ke zjištění co se stalo
a proč. Děti se učí prostřednictvím vlastního
prožitku a zkušenosti. Děti v našich kroužcích
pracují individuálně, každý dělá až na výjimky svůj pokus věříme, že vlastní zkušenost je silnějším nositelem informací, než
sledování toho jak pracuje někdo jiný, ať už spolužák, učitel nebo
virtuálně v TV či na internetu“ vysvětluje.
„Jsme samozřejmě v mnohem snadnější pozici než učitelé, u nás
jsou pokusy opravdu zábava, děti vědí, že je na konci nečeká
žádný test ani zkoušení. Snad se nám ale daří vylepšit pro učitele
odborných předmětů startovní čáru – připravit pro ně děti
motivované a natěšené“ dodává.
Fakt, že takový přístup opravdu funguje, dokládá i čísly. „V tomto
školním roce naše kroužky navštěvuje více než 2000 dětí a zájem

každým rokem roste. Rodiče si jsou dobře vědomi toho, že
podporovat dítě v jeho zájmu o přírodovědné obory je opravdu
investice do budoucnosti. Z málokoho bude jednou hráč florbalu,
tanečnice nebo houslista, ale lékařů, chemiků, techniků a dalších
odborníků bude potřeba pořád více“.
Přejme si tedy pro naše děti co nejvíce příležitostí jak se seznámit
s těmi méně oblíbenými školními předměty nejprve hravou
a zábavnou formou. Pak můžeme opravdu věřit, že děti jejich
otevřenost a touha objevovat přivede k zájmu o další studium
přírodovědných předmětů a na vyšších stupních škol budeme
v budoucnu řešit přetlak zájmu studentů.

Tisková zpráva - I v našem městě rostou budoucí vědci

badatelem o prázdninách? Připraveny jsou i týdenní příměstské
tábory, kde se děti dostanou nejen k pokusům, ale také ke hrám
a odpočinku, prostě prázdniny jak mají být.
Podobné aktivity pro děti jsou velmi vítané i samotnými
školami a pedagogy. Přeci jen, děti, které se nadchnou pro chemii,
biologii a fyziku už na prvním stupni, jsou pak pro učitele lepšími
partnery než ti, kteří jejich hodiny v lepším případě jen otráveně
“přežijí.” Kroužky se konají přímo ve školách v době fingování
družiny a rodičům tak odpadá vyzvedávání a převážení dětí
po městě, což je v dnešní době jistě velká úleva.

Už pro ty nejmladší žáčky základních škol jsou určeny
kroužky zábavných vědeckých pokusů, které organizuje nezisková
organizace Veselá věda. Vychází tak vstříc požadavkům rodičů
na bohatší nabídku volnočasových aktivit pro děti. Kromě kroužků
zaměřených sportovně, umělecky či jazykově, tak mají děti nově
příležitost věnovat se i přírodním vědám. Pokusy z chemie,
biologie nebo fyziky jsou přizpůsobeny věku dětí. Děti si tak
hravou formou spojují zážitky z experimentování na kroužku, se
zkušeností z běžného života a přichází na kloub tomu, jaké je
pozadí a vysvětlení toho, co běžně znají a používají. Cílem není
vytipovat mezi dětmi budoucí nositele Nobelovy ceny ( i když ani
to není vyloučeno :o), ale poskytnout dětem prostředí, které bude
podporovat jejich přirozenou zvídavost a touhu zkoušet nové věci.
Pro věčné otázky našich dětí A proč?, A co by se stalo kdyby…. je
připraven prostor na kroužcích Veselé vědy. A co s malým

Základní informace:
Veselá věda z.ú. - funguje šestým rokem. Organizuje
kroužky a tábory pro děti od 5ti do 12ti let
s přírodovědnou tématikou. Kroužky a tábory Veselé vědy
prošlo více než 5 tisíc dětí. Působí po celé ČR.
www.veselaveda.cz
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DĚTSKÝ DEN
SE ZVÍŘATY
1. června 2017 od 16:00 hodin
na fotbalovém hřišti „SAHARA“
Představí se zvířátka
ze záchranné stanice v Hošťálkové
(draví ptáci... aj.)
Ukázka kynologického výcviku psů
a canisterapie
Jste všichni srdečně zváni
Občerstvení zajištěno

Stolní tenis Vidče – sezóna 2016/2017
V této sezóně byl hlavní cíl obou družstev
udržet se ve svých třídách krajského přeboru.
Vzhledem
k
dlouhodobým
zdravotním
problémům našeho nejlepšího hráče Libora
Vaculína a absenci Zdeňka Mikulenky v celé
jarní části, se zdál tento úkol pro A družstvo
téměř nemožný splnit. I příchod posily v podobě Luďka Hráského,
který k nám přestoupil z Valašského Meziříčí nepomohl
a A družstvo sestoupilo po dlouhodobém setrvání v I. třídě
krajského přeboru do II. třídy krajského přeboru.
Za A družstvo nastupovali: Petr Mikulenka, Vlastimír
Bernhauser, Zdeněk Mikulenka, Luděk Hráský a Jiří Brzokoupil.

B tým hrál po loňském postupu z okresního přeboru
II. třídu krajského přeboru. Skončili jsme v tabulce třetí od konce
a museli jsme hrát kvalifikační dvojzápas o udržení. Ten se
nakonec po domácí výhře 11:7, venkovní prohře 7:11 a těsnému
výsledku na sety 70:66 podařilo nad soupeřem z Fryštáku vyhrát.
Takže udržení v této soutěži je určitě velký úspěch.
Za B tým nastupovali: Luděk Hráský, Jiří Brzokoupil,
Radek Knébl, Jaroslav Vaculín, Petr Kubját a Stanislav Kubiš.
Cíl pro příští sezónu je určitě opět postoupit do I. třídy
KP a udržení B týmu v II. Třídě KP.
Petr Kubját

FOTBAL TJ VIDČE
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