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Zprávy z Rady obce

Usnesení č. 19/2020 ze dne 18. 3. 2020

176/2020 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
177/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 17 ze schůze Rady obce
Vidče ze dne 12. 2. 2020 a č. 18 ze dne 12. 2. 2020.
178/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
od firmy I-TEC Czech, spol. s r.o., Rudná 30/3, 703 00
Ostrava – Vítkovice na zakoupení sypače vozovek
pro vozidlo Bonetti včetně zakoupení rozrušovací hřídele
a výstražného majáku.
179/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o schválení řádné účetní závěrky ZŠ Vidče za rok 2019
a převedení HV za rok 2019 do rezervního fondu.
180/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o schválení řádné účetní závěrky MŠ Vidče za rok 2019
a převedení HV za rok 2019 do rezervního fondu.
181/2020 Rada obce Vidče
schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8014554/009 s ČEZ Distribuce
a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupená dle plné moci RJENO s.r.o. se sídlem
Hradišťko 3033, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
na „Zařízení distribuční soustavy“ - zemního vedení
NN, která se nachází na pozemku parcelní číslo 442/2
ve vlastnictví obce Vidče.
182/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby
č. IV-12-8018295/002 s ČEZ
Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 zastoupená dle plné moci ENPRO Energo
s.r.o. , Sokolská 137/45, 7567 01 Valašské Meziříčí
na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází
na pozemku parcelní číslo 2845 ve vlastnictví obce
Vidče.

183/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o působení Městské policie
Rožnov pod Radhoštěm na území obce Vidče.
184/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné
zakázky na služby – zakázka Výběr svozové firmy
na odpady uzavřenou s obcí Prostřední Bečva.
185/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
CASNET s.r.o.
na nákup notebooku do místní
knihovny včetně příslušenství.
186/2020 Rada obce Vidče jmenovala členy konkurzní
komise na místo ředitele/ky Základní školy ve Vidči.
187/2020 Rada obce Vidče pověřuje tajemníka
konkursní komise na místo ředitele/ky Základní školy
ve Vidči.
188/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
firmy REVO hřiště s.r.o. na provedení oprav dle
protokolu o provedení „Hlavní roční kontroly“ ze dne
11. 3. 2020.
189/2020
Rada
obce
Vidče,
v
souvislosti
s mimořádným opatřením COVID-19, schvaluje
rozpočtové opatření č. 2.
190/2020 Rada obce Vidče schvaluje, v rámci
preventivního opatření proti šíření nemoci Covid-19,
nákup bavlněných roušek hrazených z rozpočtu obce
pro občany ve věku 65 let a více s trvalým pobytem
v obci Vidče.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 20/2020 ze dne 2. 4. 2020
191/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
program schůze.
192/2020 Rada obce Vidče schvaluje vyhlášení veřejné
sbírky za účelem úhrady škody po požáru rodinného
domu rodiny A. H., Vidče č.p. 444 dne 30. 3. 2020.
Rada obce zároveň pověřuje starostu obce k založení
transparentního účtu v Komerční bance a.s., pobočce

ve Valašském Meziříčí a
k vyhlášení veřejné sbírky.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

k

úkonům

vedoucím

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 21/2020 ze dne 14. 4. 2020
193/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
194/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 19 ze schůze rady obce
ze dne 18. 3. 2020 a č. 20 ze schůze rady obce dne 2. 4.
2020.
195/2020 Rada obce Vidče schvaluje návrh ředitelky
Mateřské školy na řešení prázdninového provozu
ve školním roce 2019/2020.
196/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku CBS
nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín
na natočení profesionálního leteckého videa obce
v jarních a letních barvách.
197/2020 Rada obce Vidče schvaluje odpuštění
6 měsíčních nájmů provozoven, které jsou v obecních
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prostorách, z důvodu nouzového stavu COVID-19.
198/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
firmy NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05
Zlín na projektové práce – „II. etapa - výstavba chodníku
v obci Vidče“.
199/2020
Rada
obce
Vidče,
v
souvislosti
s mimořádným opatřením COVID-19, schvaluje
rozpočtové opatření č. 3

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce
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Nová dětská skupina ve Stříteži nad Bečvou –
prohlídka prostor pro zájemce
Od 1. dubna 2020 mělo zahájit provoz v prostorách
Lidového domu ve Stříteži n. B. zařízení péče o děti
ve věku od 1 roku s názvem Dětská skupina Střítež.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti
s epidemií onemocnění COVID-19 však bylo zahájení
provozu posunuto na 1. 6. 2020.
Dětská skupina Střítež aktuálně stále nabízí volná
místa pro docházku dětí.
Před zahájením provozu si zájemci mohou prohlédnout
nově zrekonstruované prostory ve Stříteži n. B.
Prohlídka prostor bude možná formou individuální
návštěvy, kterou je třeba předem dohodnout
emailem
na
susila@masroznovsko.cz
nebo
telefonicky na čísle 727 808 057.
Zájemce o prohlídku, prosíme, i přes individuální
formu prohlídky o dodržování doporučených
hygienických opatření (rouška zakrývající ústa
a nos, dezinfekce rukou před vstupem
do prostor (dezinfekce bude zajištěna).
Dětskou skupinu ve Stříteži n. B. bude provozovat
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., která
provozuje celkově šestery mikrojesle na Rožnovsku
a Valašskomeziříčsku.
Zařízení mohou využívat například rodiče, kteří se
potřebují vrátit do zaměstnání dříve, než děti
dosáhnou věku pro přijetí do mateřské školy,
rodiče, kteří chtějí či potřebují při rodičovské
dovolené pracovat brigádně nebo na částečný
úvazek apod. Podmínkou pro využívání dětské
skupiny není trvalé bydliště ve Stříteži n. B.,
zařízení může být využito i přespolními rodiči.
Služba péče o děti v dětské skupině bude
poskytována zdarma díky podpoře Evropského
sociálního
fondu
–
Operační
program
zaměstnanost. Rodiče dětí si budou zajišťovat
pouze stravu pro své děti a vlastní spotřební
hygienické potřeby.
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O děti se budou starat kvalifikované pečující osoby.
Část z nich již je vybrána, ale stále hledáme ještě
minimálně jednu pečující osobu.
Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní
děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné
školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu
nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu.
Provozní doba Dětské skupiny Střítež bude 11 hodin
každý pracovní den (plánováno je od 6.00 do 17.00
hod). Kapacita zařízení je stanovena na 12 dětí.
Ukázkový web Mikrojeslí Rožnovsko:
https://mikrojesle-roznovsko.webnode.cz/
Ing. Veronika Gerlová

Byli jsme úspěšní v získávání dotací – letos se začne
s budováním chodníků

Milé Vidčanky, milí Vidčané,

o dotaci na její realizaci.

v průběhu dubna dorazily na obec dvě dobré zprávy.
Tou první a zásadní, kterou jsme netrpělivě očekávali,
bylo vyrozumění ze Státního fondu dopravní
infrastruktury – naše žádost o dotaci na výstavbu první
etapy chodníků byla úspěšná a v tomto roce se tedy
začne stavět chodník v úseku Křižnice (viadukt
u vodojemu Hradisko) – autobusová zastávka Křižan.
V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Abychom vůbec dokázali vyřídit stavební
povolení na tuto akci, byla nutná spolupráce a souhlasy
všech majitelů nemovitostí sousedících či přímo
dotčených touto stavbou. S obrovským potěšením
musím konstatovat, že jednání se všemi byla velmi
vstřícná a konstruktivní, což rozhodně není
samozřejmostí. Tohoto přístupu si velice vážím a děkuji
Vám za něj. Každý z Vás má zásluhu na tom, že se
můžeme pustit do realizace této stavby.
Nyní je již v plném proudu příprava projektové
dokumentace pro výstavbu druhé etapy. Pokud vše
půjde dobře, podáme na podzim tohoto roku žádost

Další dobrá zpráva se týká projektu Nová jazykopočítačová učebna a učebna pracovních činností
v Základní škole Vidče, který byl realizován v minulém
roce. Náklady na projekt činily 5 358 640 Kč, z toho
byla loni obci proplacena částka 1 949 193 Kč z dotace
Integrovaného regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj – o tomto jste byli
informování v jednom z předchozích vydání zpravodaje.
Nyní byla ještě část tohoto projektu vybrána
k profinancování ze zásobníků náhradních projektů
podaných v minulém roce rovněž k Ministerstvu
pro místní rozvoj z programu Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov a bude nám ještě v letošním roce
dodatečně proplacena částka 1 444 277 Kč. Tyto
finance se budou v době klesajících daňových příjmů
obce zapříčiněných opatřeními proti koronaviru jistě
hodit.
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Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Popelnice na tuky a oleje
Obce musejí od letošního roku zajistit nádoby na použitý olej nebo tuk
z kuchyně.
Z tohoto důvodu jsou u budovy OÚ a na sběrných hnízdech u autobusové
zastávky U Fabiánů a u ulice ”U Valacha” umístěny popelnice sloužící
ke sběru použitých kuchyňských olejů a tuků. Do těchto popelnic mohou
být odkládány pouze oleje a tuky rostlinného původu. Zbytky olejů a tuků
je nejprve nutné slít (ideálně přes sítko) do nějaké plastové nádoby
s těsnícím uzávěrem, nejlépe do PET lahve, která se pak do nádob odloží.
Do nádob nepatří minerální oleje, tedy motorové, převodové či hydraulické,
maziva a kapaliny. Ty se odevzdávají jako nebezpečný odpad ve sběrném
dvoře 2x v roce při mobilních svozech velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Splatnost poplatku za nakládání s komunálním
odpadem
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu je 31. května 2020. Poplatek lze uhradit
v hotovosti na podatelně OÚ Vidče nebo bankovním převodem na bankovní účet obce 4120851/0100, variabilní
symbol 1340+číslo popisné (např. bydlíte-li v domě s č.p. 25, bude variabilní symbol 134025).

Ve Vidči se daří třídit odpad
Od dubna minulého roku funguje v naší obci nový
systém svozu komunálního odpadu. Domácnosti byly
vybaveny popelnicemi na plast, papír a bioodpad, sklo
je možno vhazovat do kontejnerů na sběrných hnízdech.

Za rok 2019, ve kterém nový systém fungoval devět
měsíců, jsme zaznamenali nárůst vytříděnosti u všech
složek tříděného odpadu.

Co tedy říkají tato čísla? Jednoduše to, že my Vidčané
jsme si rychle zvykli na nový systém svozu odpadu
a jeho třídění nám jde velice dobře. Průměrně každý
Čech ročně vytřídí 49 kg odpadu (papír, plast, sklo).
Každý Vidčan loni vytřídil v průměru 65,5 kg těchto
komodit, což nás řadí vysoko nad republikový průměr.
Rovněž jsme proti předchozím letům podstatně snížili
množství směsného odpadu (pokles o 44 %), který končí
nevyužitý na skládce a zatěžuje tak životní prostředí.
Hojně také využíváte hnědé popelnice na bioodpad. Zde
je dobré upozornit, že domácí kompostování je stále

nejlepším způsobem nakládání s bioodpadem a prosím
tedy, využívejte hnědých popelnic s rozmyslem a
dávejte přednost domácím kompostérům. Hnědé
popelnice jsou určeny primárně pro biologicky
rozložitelný odpad, který je v dnešní době součástí
směsného komunálního odpadu. BIO odpad ze zahrad
patří do domácích kompostérů nebo do hnědých
kontejnerů rozmístěných po obci.
Děkuji Vám, že jste se do nového systému svozu
odpadu zapojili a že ho opravdu efektivně využíváte.
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Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat za dceru Elišku všem
obyvatelům Vidče i přespolním lidem, kteří si užili
sobotní dopoledne, pochutnali si na skvělých
zabijačkových specialitách a přispěli jakoukoliv částkou
do přichystaných pokladniček. Částka 40 925 Kč je
neuvěřitelná.
Eliška peníze použije na intenzivní rehabilitace, které
jsou velmi náročné, ale pro Elišku stále nejdůležitější.

Tyto rehabilitace pojišťovny bohužel nehradí.
Moc si vaší pomoci vážíme a nezapomeneme. Z celého
srdce děkujeme.
Velké díky patří i vedení obce za zorganizování již
druhého ročníku a taky panu Martinu Dobešovi a všem,
kdo pomáhali. DÍKY.
Rodiče Elišky Marschavellvé

Člověk v tísni nabízí i dále pomoc s dluhy v obci

Obec Vidče se na začátku letošního roku domluvila
na spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s.,
která se dluhovému poradenství a obecně pomoci
lidem v tísni věnuje již více než 11 let. Problematika
je nyní aktuálnější vzhledem k dopadům pandemie
koronaviru a s ní souvisejícím nouzovým stavem a
mimořádnými opatřeními na území ČR.

Lidé aktuálně přicházejí o zaměstnání a tedy i příjmy.
Komplikace mají také živnostníci. Ukazuje se, že celá
řada domácností i jednotlivců nemá velké úspory a není
na dlouhodobější výpadek připravena. S výpadkem
příjmů pak souvisí komplikace s placením nájmů, ale
také dalších služeb (energie, operátoři, aj.).
V neposlední řadě dochází k obtížím s placením závazků
(tedy dluhů), a to i u osob, které dosud svoji situaci
zvládaly. I když zřejmě nedojde k masovému rozšíření,
přesto komplikace potkají (a již potkávají) i osoby a
rodiny, které dosud obtíže neměly. Těmto všem nabízí
společnost Člověk v tísni svoji pomoc a asistenci.
Kromě komplexního dluhového poradenství (orientace a
řešení dluhů, exekuce, oddlužení – Člověk v tísni má
rovněž od Ministerstva spravedlnosti ČR potřebnou
5

akreditaci) tedy nabízíme také asistenci v současné
krizi, a to se zaměřením na její zvládnutí a obnovení
„běžného“ způsobu života. Nedílnou součástí je i pomoc
s orientací v mimořádných opatřeních, legislativních
úpravách a formách podpory a pomoci, včetně
využitelnosti pro konkrétní osoby.
Dluhové poradenství je nabízeno DISKRÉTNĚ
(popřípadě anonymně) a BEZPLATNĚ (což zahrnuje také
návrhy na Oddlužení), a to nejen v místě bydliště.
Od čtvrtka 14. 5. 2020 mohou lidé opět využít dluhové
poradenství také v prostorech vestibulu Kulturního
domu (Vidče č.p. 96), kde bude dluhový poradce
přítomen každý týden ve čtvrtky od 9 do 12 hodin.
Před návštěvou poradny doporučujeme předchozí
telefonické objednání. Ve Vidči a okolí působí Mgr. Jiří
Janko (email: jiri.janko@clovekvtisni.cz, telefon:
777 499 477), který se této problematice věnuje již
řadu let. Ochranné a dezinfekční prostředky má
poradce zajištěny. Neváhejte se obrátit o radu či
pomoc. Nikdy není pozdě a můžeme Vám pomoci najít
řešení.
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Okénko do mateřské školy
Měsíce březen a duben proběhly letos opravdu
netradičně, a to nejen co se týče běžného života, ale i
učení a vzdělávání. Předškoláčci obvykle prožívají tyto
měsíce intenzivní přípravou na zápis do ZŠ. Letošní
pandemie je o tento slavný den připravila. Zápis proběhl
bez dětí a pouze s rodiči, nicméně zodpovědnosti příprav
dětí na školní život padly na rodiče. My učitelky
mateřských škol, podobně jako pedagogové ZŠ, se
snažíme alespoň pro předškoláky pokračovat ve výchově
a vzdělávání, a to formou distančního vzdělávání.
Využitím webových stránek a sociálních sítí nabízíme
rodičům každý týden podle daných tématických celků
Ramcového vzdělávacího programu pomoc v podobě
souboru materiálů, pracovních listů a videí. Co a jak
s dětmi procvičovat, aby se úkoly a povinnosti staly
zábavou?
Co procvičovat, to napoví paní učitelky. Jak to dělat je
ale také důležité. Je nutno dodržovat pravidla - jakožto
děti nepřetězovat, aby nezískaly k činnostem odpor,
vybrat pro učení vhodnou dobu během dne, kdy je
křivka výkonnosti nejpříznivější, dokázat děti dobře
motivovat a hlavně je hodně chválit, aby měly chuť
v činnosti pokračovat. Když děti vnímají, že se jim úkoly
daří, těší se na další a tím se těší i do školy, neboť jim
činnost ve škole připadá rozmanitá a naplňující. Pomalu
ale jistě takto získávají pozitivní vztah ke škole, učení a
vzdělávání. Týdenní soubor pracovních listů, které jsou
k dispozici rodičům, je samozřejmě nepovinný a je na
uvážení každého rodiče, jestli s dítětem pracovat či ne.
Každý rodič nejlépe zná silné a slabé stránky svého
dítěte co se týče přípravy do školy.
“A CO BY MĚL UMĚT PŘEDŠKOLÁK?”
Předškoláka je nutné rozvíjet v mnoha oblastech:
Grafomotorická stránka, zrakové vnímání, sluchové
vnímání, řečové schopnosti, rozvíjení poznání, cvičení
pozornosti, paměti, hrubá a jemná motorika,
matematické představy, koncentrace, dokončení
započaté
činnosti,
schopnosti
pracovat
sám
i ve skupince.
Co se týče řeči, předškolák umí plynule mluvit a jeho
výslovnost je bezchybná. Dokáže vést rozhovor,
převyprávět pohádku či situaci. Grafomotorika a
rozumové schopnosti jsou na úrovni, že zná své jméno a
umí ho napsat, pozná několik písmen, drží správně
tužku a tlak je přiměřený, dokáže kreslit a dokreslovat
podle vzoru vlnky, oblouky, kolečka, smyčky, nakreslí
celou postavu bez chybějících částí těla, a pozná, které
jsou umístěny správně. Předškolák se orientuje
v prostoru i na papíře, rozlišuje vpravo, vlevo, nahoře,
dole, nad, pod, před, za, dokáže postupovat podle
návodu paní učitelky, stříhat podle linie, zacházet se
štětcem i lepidlem, skládat papír. Z matematických

Místní knihovna

Zpráva, že knihovna bude mít opět od středy 29. dubna
2020 otevřeno, udělala radost určitě mnohému čtenáři.
Z důvodu opatření proti šíření nákazy koronavirem je
však nutné i nadále dodržovat zvýšené hygienické
opatření. Proto prosíme čtenáře, aby při návštěvě
knihovny nosili roušky a používali desinfekci, kterou
najdete při vstupu do knihovny.
Vrácené knihy od čtenářů poputují na 48 hodin
do karantény (krabice ve skladu), než je půjčíme
dalšímu čtenáři. Čtenáři nebudou moci využívat
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představ dokáže rozlišit větší a menší, více, méně, pozná
všechny základní barvy a tvary, počítá do 20. Důležité
jsou také oblasti jako sebeobsluha, kde spadají
tkaničky, knoflíky, příbor, obsluha na wc a emoční
vyzrálost - což znamená například schopnost vyrovnat
se s prohrou. Předškolák by měl mít také obecné
znalosti o sobě, své rodině a světě kolem nás, rozložit
slovo na slabiky, měl by dokázat přednést básničku či
zazpívat písničku.
11.5.2020 se mateřská škola znovu otevře a bude
fungovat v normálním běhu podle
zpřísněných
hygienických pravidel. Pokud se některé rodiny
rozhodnou pro variantu nechat si dítě doma, mají
možnost pokračovat v domácím vzdělávání. Materiály
k vzdělávání budou pravidelně k dispozici stále
na sociálních sítích.
Přejeme všem pevné zdraví a doufáme, že už brzy
odložíme roušky a budeme se na sebe usmívat.

Bc. Pavlína Parks

počítače knihovny k připojení na internet. Veškeré
kulturně-vzdělávací
programy
knihovny
jsou
do odvolání zrušeny. Možná na podzim bude možné
uspořádat další setkání se zajímavými lidmi, jako
například odloženou besedu s panem Měrkou o jeho
expedici do Nepálu, nebo plánované setkání s Alenou a
Jiřím Márovými.
Na co ale nemusíte čekat do podzimu, jsou tři akce,
které jsme pro vás měli připraveny v rámci Března
4,5/2020 Zpravodaj obce Vidče

–měsíce knihy. Návštěvníci si
mohou prohlednout výstavku
paličkovaných obrázků, které
vytvořila paní Eva Cábová.
Zájemci si mohou vyzkoušet
„Rande naslepo s knihou“.
Vyberte si knihu, která bude
zabalená do neprůhledného obalu
a teprve až doma zjistěte, jakou
knihu jste si vybrali. Snad vaše
rande s knihou dopadne dobře
a kniha vás zaujme. A když ne,
můžete knihu vrátit a své štěstí si
vyzkoušet znovu.
Na dětské čtenáře čeká plavba
za knižními perlami v tradiční
soutěži „Lovci perel“, kterou
ukončíme
v
listopadu
u příležitosti Dne pro dětskou
knihu.
Božena Zajícová

Prodej přebytků drůbeže z volného chovu
Krůty, kačeny, husokačeny, husy, kuřata, králíci – krmeno
obilím, šrotem, senem, bramborami, kopřivami, trávou.
Možno objednávat na tel. č. 728 096 251.
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Tělovýchovná jednota Vidče
Stejně jako celosvětové společenské dění, tak i sportovní
akce razantně od druhé poloviny března ovlivnil
koronavirus. Sportoviště a na nich skupinové pohybové
aktivity, tréninky a i zápasy byly přerušeny. Následně
v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 rozhodla
Fotbalová asociace o ukončení soutěžního ročníku
2019/20. Veškeré mistrovské a pohárové amatérské
soutěže se plošně na celém území ČR ukončily ke dni 8.
dubna 2020. Konečné pořadí zůstalo stejné jako
po podzimu 2019. Vítězové nebyli vyhlášeni, kluby

nepostupují ani nesestupují.
Toto rozhodnutí pro nás znamená, že i v příští sezóně
2020/2021, pokud v srpnu začne, budeme v mužské
kategorii nadále působit v 1.A třídě Zlínského kraje sk.
A, ve stejném složení týmů jako tomu bylo před startem
ročníku 2019/2020.
Od 11. května 2020 se pravidla pro sportování opět
začnou rozvolňovat a my se snad dočkáme možnosti
začít znovu trénovat a sehrát nějaké přátelské utkání
nebo se zúčastnit turnaje za účasti více družstev.

Poslední možnost zahrát si fotbal, než došlo k přerušení
sportovních aktivit, měl u nás dorost.
Začátkem března se na zbrusu novém hřišti s umělou
trávou na Sahaře uskutečnilo přátelské utkání s týmem
TJ
Sokol
Hroznová
Lhota
(okr.
Hodonín).
V kombinované sestavě si zahrálo všech 17 hráčů
a ve vysoce kvalitním zápase s 7+1 hráči v poli, v čase
20x20x30 min. jsme dokázali soupeře brankami:
Lukáš Novák 4x
Alexandr Urban
Lukáš Jurča
Ondřej Gaďourek
Ondřej Cáb
a Matěj Kapoun porazit 9:5.
Vladislav Basel
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