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Obec Vidče

Slovo starosty
Milí Vidčané,
čas běží jako bláznivý, ocitli jsme se v posledním měsíci
tohoto roku. Roku, který byl díky nemoci COVID 19
jiný, než ty předešlé. Museli jsme se řídit opatřeními,
kterými se vláda snažila zastavit růst počtu nemocných.
Tato opatření zcela zastavila kulturu, zavřela
restaurace,
zásadně
omezila
některá
další
podnikatelská odvětví a změnila výuku na školách
na distanční. Byla to opatření tvrdá a v mnoha lidech
v naší zemi vyvolala obavy z toho, co bude s jejich prací,
podnikáním a obživou v dalších týdnech a měsících.
V posledních dnech se však tato opatření rozvolňují,
a tak všichni vstupujeme do adventu s nadějí
světlejších zítřků.
Výše popsaná opatření se nevyhnula
ani naší obci, byli jsme nuceni zrušit
veškeré plánované kulturní akce včetně
rozsvícení vánočního stromu. Stavební
a projekční práce v obci se však
nezastavily, a tak byly letos dokončeny
tyto projekty:
- Chodník v úseku od autobusové
zastávky Křižnice po autobusovou
zastávku Fabián – došlo k vybudování
1 100 m dlouhého chodníku. Tato akce
byla budována za podpory dotace
ze
Státního
fondu
dopravní
infrastruktury. V dubnu budeme
pokračovat
budováním
chodníku
v úseku od autobusové zastávky
Fabián po zastávku Křižan.
- Workoutové hřiště ve sportovním
areálu na Sahaře – od září mohou
vyznavači fitness využívat novou cvičící
sestavu.
Sestava
byla
pořízena

za podpory dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
- Byty v budově pošty – byly dokončeny a předány
do užívání 4 nové byty v nevyužívaných prostorách
budovy pošty.
Čilý stavební ruch nás čeká i v příštím roce, ale o tom
více v lednovém zpravodaji.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásný adventní
čas s nadějí, aby se již brzy vrátily ty staré dobré časy,
mohli jsme se setkávat a popovídat si.
Přeji Vám, abyste přečkali toto složité období ve zdraví
a aby se letošní Vánoce pro nás staly symbolem návratu
do běžného života.
Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda

Uzavření obecního úřadu

Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad uzavřen ve dnech 23. 12. a 28. 12. až 31. 12. 2020.
V naléhavých případech volejte:
Starostu obce tel. č.: 605 340 794.
Z důvodu uzavření obecního úřadu v době od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je možné si nechat ověřit podpis nebo
fotokopii, výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů na pobočce
České pošty v Rožnově p/R.

Svoz odpadu v době vánočních svátků

Upozorňujeme tímto, že svoz papíru proběhne místo pátku 25. 12. 2020 již ve středu 23. 12. 2020 a svoz směsného
komunálního odpadu proběhne místo pátku 1. 1. 2021 již ve středu 30. 12. 2020.
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Výpis z usnesení č. 16/2020

ze zasedání zastupitelstva obce dne 8. 10. 2020
169/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
16. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení: Mgr. Petr Kopecký, pan Oldřich Bury,
a ověřovatelé zápisu: Mgr. Šárka Pavlíčková, paní
Renáta Fabiánová, zapisovatelkou byla určena
Ing. Veronika Gerlová.
170/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Dodatek
č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníku podél
silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II.“
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

171/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
jmenování členů školské rady v tomto složení:
Mgr. Pavel Drda, Mgr. Pavel Kuběja a Mgr. Lumír
Ondřej.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 17/2020

ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 11. 2020
172/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
17. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Roman Petružela, paní Renáta
Fabiánová, a ověřovatelé zápisu: Mgr. Lumír Ondřej,
Mgr. Petr Kopecký, zapisovatelkou byla určena
Ing. Svatava Minarčíková.
173/2020 Zastupitelstvo obce Vidče, v souladu s § 84
odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, podle § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2
stavebního zákona ověřuje, že změna č. 1 územního
plánu Vidče není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, schválenou
usnesením vlády č. 929 dne 20.7.2009, ve znění
Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR č. 276
dne 15. dubna 2015 a zveřejněné způsobem umožňující
dálkový přístup dne 16. 4. 2015 a aktualizací č. 2 a 3,
schválených dne 2. 9. 2019, které nabyly účinnosti dne
1. 10. 2019 (dále jen „PÚR“).
b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje,
vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9.
2008 po vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje, vydané Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 5. 11. 2018 usnesením
č. 0454/Z15/18 s nabytím účinnosti 27. 11. 2018 (dále
jen „ZÚR“).
c) Výsledkem řešení rozporů.
d) Stanovisky dotčených orgánů.
e) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje.
174/2020 Zastupitelstvo obce Vidče, v souladu s § 84
odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, podle § 6 odst. 5 písm.
c) ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona
a ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů vydává opatření obecné povahy č. 01/2020 –
Změnu č. 1 územního plánu Vidče v rozsahu daném
OOP č. 01/2020.
175/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 15/2020 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 3. 9. 2020 a plnění usnesení
č. 16/2020 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 8. 10. 2020.
176/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi
15.–17. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
ústně členy rady obce.
177/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1.-10. měsíc roku 2020 dle Výkazu pro hodnocení
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plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 10.
2020.
178/2020 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. 7 rozpočtu obce za rok 2020 dle přílohy č.1
tohoto usnesení.
179/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje kupní
smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, na základě
které pan P. M. a paní L. M. prodávají a obec Vidče
kupuje vodovodní řad PE SDR 11 DN 90 mm v délce
197,5 m umístěný v pozemcích p.č. 377/3, p.č. st.
1085/1, p.č. 1943/3, p.č. 1943/5, p.č. 1944/1, p.č.
1944/8, p.č. 1944/9, p.č. 1944/10, p.č. 1955/11, p.č.
2774/9, p.č. 2774/12, p.č. 2826/1 a p.č. 2840, vše
v k.ú. Vidče za dohodnutou kupní cenu a pověřuje
starostu obce kupní smlouvu podepsat.
180/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje návrh
na překatastrování pozemků a změnu katastrální
hranice mezi k.ú. Vidče a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
v rámci zahájené Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části
k.ú. Vidče.
181/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
žádosti o dotaci „Rekonstrukce místní komunikace
Vidče“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2021, Dotační titul A Podpora obnovy
místních komunikací a souhlasí se závazkem finanční
spoluúčasti z rozpočtu obce 2021/2022.
182/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
žádosti o dotaci „Rekonstrukce obřadní síně OÚ“
z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2021, Dotační titul E Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov a souhlasí se závazkem
finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2021/2022.
183/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o dotaci „Litý povrch u MŠ“ z podprogramu MMR,
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021,
Dotační titul B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu
obce 2021/2022.
184/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Dodatek
č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníku podél
silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II.“ dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
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Výpis z usnesení č. 30/2020

ze zasedání rady obce dne 24. 9. 2020

251/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
252/2020 Rada obce Vidče projednala a bere na vědomí
plnění usnesení č. 28 ze schůze rady ze dne 19. 8. 2020
a plnění usnesení č. 29 ze schůze rady dne 3. 9. 2020.
253/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
od firmy STILT PROJECT, s.r.o., Dluhonská 1350/43,
750 02 Přerov a Příkazní smlouvu na administraci
projektu Domovních ČOV v obci Vidče.
254/2020 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
k pachtovní smlouvě ze dne 31. 5. 2020 uzavřený s paní
J. F. za účelem provozování zemědělské výroby.
255/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
č. 80/2020 od firmy NELL PROJECT s.r.o., Zarámí 428,
760 01 Zlín na projektové práce – Výstavba cyklostezky
Vidče – Střítež nad Bečvou.
256/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
od firmy M2AU s.r.o., Údolní 222/5, 602 00 Brno
na vypracování projektové dokumentace veřejného
prostoru „Plácek u hasičárny“.
257/2020 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Revitalizace
hřbitova v obci Vidče“ bude firma MOBIKO plus, a.s.,
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí. Rada obce
zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou MOBIKO

plus, a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí.
258/2020 Rada obce Vidče schvaluje na základě
zákona č. 250/2000Sb. - Žádost o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů
účelové
dary
pro Základní školu ve Vidči ve výši 55 tis. Kč.
259/2020 Rada obce Vidče schvaluje na základě
Závazných pravidel pro přidělování obecních bytů
a doporučení bytové komise nájemníky do obecních
bytů, a to paní K. V., pana F. T., pana L. C. a paní A.M.
260/2020 Rada obce Vidče schvaluje nájemní smlouvy
k obecním bytům v budově č. p. 252 s paní
K. V., 756 53 Vidče 327, panem F. T., 756 53 Vidče
438, panem L. C., 756 53 Vidče 96 a paní A. M,
756 53 Vidče 262 a pověřuje starostu obce nájemní
smlouvy podepsat.
261/2020 Rada obce Vidče schvaluje Domovní řád
k nájemním bytům v budově č.p. 252
262/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
od firmy M2AU s.r.o., Údolní 222/5, 602 00 Brno
na vypracování projektové dokumentace veřejného
prostoru „Plácek u hasičárny“.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 31/2020

ze zasedání rady obce dne 26. 10. 2020

262/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
263/2020 Rada obce projednala a bere na vědomí
plnění usnesení č. 30 ze schůze rady ze dne 24. 9.
2020.
264/2020 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
Euronet Worldwide na zapůjčení bankomatu.
265/2020 Rada obce Vidče povoluje rychlostní
zkoušku motoristického podniku VALAŠSKÁ RALLY
VALMEZ 2020.
266/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu číslo
Z_S14_12_8120076823 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie, uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
267/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Smlouvu
o
služebnosti
inženýrské
sítě

SIS/04/2020/KOR uzavřenou s Obcí Valašská Bystřice
(jako oprávněný) na pozemcích parc. č. 2807/2
a parc.č. 2807/11 ve vlastnictví a v k. ú. Vidče.
268/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo
uzavřenou s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem
Brno Štýřice, Vídeňská 55, 639 00. Předmětem smlouvy
je zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci
a v součinnosti s ním zajistit další nezbytné doklady
spojené s podáním žádosti o dotaci a následně
s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření
obce Vidče“ v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 32/2020

ze zasedání rady obce dne 27. 11. 2020

269/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
270/2020 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 31 ze schůze rady ze dne
26. 10. 2020.
271/2020 Rada obce projednala a schvaluje Dodatek č.
1 Příkazní smlouvy č. 228/2020 o výkonu technického
dozoru investora na akci „Výstavba chodníku podél
silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II.“
272/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8007309/003, s ČEZ
Distribuce a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení distribuční soustavy“,
která se nachází na pozemcích p.č. 263/2, p.č. 263/1
p.č. 264, p.č. 2771/18, p.č. 2906/1, p.č. 292/3, p.č.
2771/20 a p.č. 1063/1 ve vlastnictví a v k.ú obce Vidče.
273/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017487/ 1
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Vidče, p.č. 1523/8 a 9, NNK s ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází
na pozemku p.č. 1521/5 ve vlastnictví a v k.ú obce
Vidče.
274/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo
na zpracování projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti uzavřenou s firmou NELL PROJECT
s.r.o. se sídlem Zarámí 428, 760 01 Zlín na stavební
akci „Výstavba cyklostezky Vidče – Střítež nad Bečvou“.
275/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost o finanční
dar na provoz záchranné stanice pro volně žijící
živočichy Záchranná stanice a Dům přírody v Poodří
se sídlem v Bartošovicích čp. 146.
276/2020 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet MŠ
Vidče na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a
2023.
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277/2020 Rada obce Vidče a schvaluje odpisový plán
MŠ Vidče na rok 2021.
278/2020 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet ZŠ Vidče
na rok 2021 a střednědobý výhled na rok 2022-2023.
279/2020 Rada obce Vidče schvaluje odpisový plán ZŠ
Vidče na rok 2021.
280/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu
hospodaření obcí zřízených právnických osob (tj.
příspěvkových organizací) na základě § 15 a 27 odst.(11)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a rovněž zajištění
finanční kontroly hospodaření příspěvkových organizací
a občanských sdružení, kterým byl poskytnut příspěvek
z rozpočtu obce na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě.

281/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení
práva věcného břemene s JEDNOTOU, spotřební
družstvo ve Vsetíně, Smetanova 1110,
755 01 Vsetín na pozemek část pozemku parc.č.
2773/4 ve vlastnictví a v k.ú. obce Vidče.
282/2020 Rada obce Vidče schvaluje Plán zimní
údržby obce na období 2020-2021.
283/2020 Rada obce Vidče schválila účelové dary
pro ZŠ Vidče.
284/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost o odměnu
ředitelky ZŠ ve Vidči.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Jen jsme se rozhlédli a zase doma...
Když jsme se 1. října 2020 sešli ve sborovně školy se
všemi učiteli na poradě k případné distanční výuce,
doufali jsme, že je to jen hypotetická záležitost.
Ve středu 14. října 2020 se bohužel stala skutečností.
Do té doby stihla Mgr. Vladislava Slámová se svými
druháky pasování na čtenáře naší knihovny, které bylo
odloženo ze závěru školního roku 2019/2020.
Mgr. Vladimíra Mertová naplánovala „venkovní“
exkurzi pro žáky své 5. třídy na Pustevny, včetně
návštěvy „Stezky Valašska“ a procházky k soše
Radegasta. Této exkurze jsem měla možnost se
zúčastnit, nádherná příroda, dokonce bez davů
lidí. Jen počasí nás v úplném závěru trošku
zradilo, to ale neubralo na dobré náladě všech
zúčastněných. Třeťáci si po vzoru čtvrťáků
z minulého měsíce vyzkoušeli v rámci
projektového dne „Zdravý den“ – sacharidy,
bílkoviny a tuky už pro ně nebudou až tak
velkou záhadou, spolu s lektorkami je
projektovým dnem provedla Mgr. Pavla
Smílková. Osmáci a deváťáci absolvovali blok
besed organizovaných Mgr. Šárkou Pavlíčkovu
týkajících se dospívání.
A pak od 14. října 2020 přišlo to, co nikdo
nechtěl
–
opětovné
uzavření
škol.
Pro komunikaci jsme začali využívat webovou
aplikaci Bakaláři (včetně zápisu klasifikace)
a pro výuku aplikaci Teams. Tu první mi
pomáhal zprovoznit pan Vojtěch Prchal (správce
našich webových stránek), tu druhou jsme pak
do provozu uvedli ve spolupráci s naší IT
partnerskou firmou CASNET s. r. o. Díky
za rychlé reakce a opravdu maximální
vstřícnost.
První polovina listopadu se nesla ve znamení
distanční výuky, od 18. listopadu se děti pak
postupně vracely do škol. Nejdříve to byli žáci 1.
a 2. třídy, pak se přidali ostatní z prvního
stupně a nakonec od 30. listopadu i žáci 9. třídy.
Žáci 6., 7. a 8. třídy mají v současné době
rotační výuku.
V průběhu října a listopadu se nám podařilo
získat další sponzorské dary. Děkuji Mgr. Pavlu
Kubějovi (jednateli firmy Empemont s. r. o.)
za sponzorský dar 5 000,- Kč, Ing. Karlu
Trlicovi za sponzorský dar 10 000,- Kč
a Jiřímu Vaculínovi (jednateli firmy Bora Bora
gastro s. r. o.) za sponzorský dar 5 000,- Kč.
Poděkování patří všem pedagogickým i správním
zaměstnancům školy nejen za práci v tomto
nelehkém období, ale za jejich přístup, vstřícnost
a empatii vůči dětem v celém roce 2020.
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Za žáky i zaměstnance přeji všem krásné, klidné
a požehnané Vánoce a v příštím roce klidnější
a především konečně „zdravé“ dny.
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy
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Okénko do mateřské školy

Říjen u Berušek
“Když si ježek sbírá listí a stele si postýlku, v teple
potom zimu přespí, má tam jako v hotýlku.”
Maňásek ježka, písničky a hry o něm děti motivovaly
k poznávaní podzimu. Jeho barevnost děti vnímaly
na procházkách i během pobytu na zahradě. Sbíraly
kaštany, šipinky i barevné listí, ze kterých pak skládaly
obrázky. Povedlo se nám vypustit draka a poznávat sílu
větru.
Ve druhé polovině měsíce děti začaly marodit
s respiračními onemocněními. Menší počet dětí ve třídě
umožnil učitelkám věnovat se dětem ve skupinkách
i individuálně. Hry probíhaly v klidu a pohodě, byl
prostor na klidné vysvětlování a urovnávání konfliktů.
Hodně
jsme
si
dopřávali
malování
štětcem
a barvou, což děti mají velmi rády. Až zahrada trochu
oschne, nahrabeme ježečkovi pořádnou kopu listí
na domeček.
“Celou zimu ježek spinká ve svém teplém pelíšku,
sem tam bíla vločka cinká, ježek spinká na bříšku.”

přáníčka na tuhou zimu a pak spinkali v broučích
pelíšcích.
Největším potěšením v měsíci říjnu byly kopy krásných
lesklých kaštanů, které podaroval dětem náš starý
kaštan na naší ekozahradě.
V měsíci říjnu jsme se rozhodli myslet trochu více
na naši planetu Zemi. 20. října oslavili DEN STROMŮ.
Ověnčili jsme stromy na naší zahradě a v centru naší
obce barvenými mašlemi, objali je a zazpívali jim.

Listopad u Berušek
“Na šišku si vítr cink, zvoní lesem vesele, a v té šišce
brouček spinká, má ji místo postele.
Achich, achich to je výška, z výšky spadla na zem šiška.
Toho by ses nenadál, brouček v šišce spinká dál.”
V měsíci listopadu nejmenší děti provázelo téma “Jak se
broučci chystají na zimu.” Na zahradě jsme našli
spoustu skrýší, kde malí broučci přečkávají zimu.
Vybarvený a stočený list vypadal jako ideální peřinka
pro berušku. Několik malých broučků se ještě vyhřívalo
na posledním teplém sluníčku. Ve školce se na toto
téma děti naučily nové písničky, hry a vyslechly hezké
pohádky před spaním.
Jitka Kadlubiecová
Sluníčka
Ve třídě sluníček se měsíc říjen úplně nepovedl podle
tradičních říjnových představ. Měsíc říjen bývá u nás
v duchu podzimníčků, podzimních strašidýlek, světýlek
a bubáčků, a to hlavně proto, že se děti těší na tradiční
pochod broučků. Pochod světlušek se pravidelně koná
na konci října a děti se na něj velmi těší. Celý průvod
vždy končí v areálu mateřské školy, kde účastníci
obdivují výstavku světýlek, rozsvícených dýní,
lampiónků a podzimníčků, které děti vytvořily doma se
svými rodiči. Letos jsme kvůli vládním nařízením o tuhle
parádu přišli. Proto jsme si s dětmi udělali aspoň
ve třídě malinký průvod s lampičkami, které si děti
vyrobily ze zavařovacích sklenic a podzimních listů.
Zahráli jsme si na broučky, popřáli broučkům krásná

Listopad pokračoval v duchu dobrých myšlenek
EKOŠKOLY, přijali jsme
VÝZVU OBYČEJNÉHO
HRDINSTVÍ, do které se mohl zapojit kdokoliv z rodiny.
Výzva spočívala v tom, že budeme vědomě šetřit vodou
při čištění zubů, používat vlastní nákupní tašky,
zasadíme nějaký strom či kytičku, nebudeme jezdit
autem a jiné.
11. listopadu jsme oslavili den Svatého Martina,
připoměli jsme si legendu o něm a učili se o tom, jak je
hezké pomoci a myslet na druhé, a to nejen v době
svátků. Martin nám sice sníh nedovezl, nicméně
v posledních listopadových dnech se nám z nebe sesypal
sníh, takže si děti užily už i prvního sáňkování. Kouzlo
Vánoc se začíná vznášet ve vzduchu, a tak už pomalu
i celá školka začíná vonět jehličím, na nástěnkách se
rojí čertíci a děti už s netrpělivostí vyhlížejí pana
Mikuláše.
Pavlína Parks
Kouzelné Vánoce všem čtenářům přeje kolektiv
mateřské školy Vidče.
PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM
V závěru článku tohoto měsíce chceme jako kolektiv MŠ
poděkovat loňským rodičům od kterých jsme obdrželi v
červnu poukaz do Villa Rosenaw jako vyjádření vděku
za naši péči o děti, které jsou nám svěřeny. Dárek jsme
si vybrali v září 2020 a moc jsme si návštěvu restaurace
užili. Mockrát děkujeme!
Kolektiv MŠ Vidče
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Informace z knihovny
Otevřou se knihovny v prosinci? Budou fungovat
v normálním režimu? To byla otázka, kterou si kladli
čtenáři i knihovníci. Vše záleželo na vývoji COVID krize
a rozhodnutí vlády. Ta po zvážení dané situace
rozhodla, že knihovny stejně jako většina obchodů
mohou od čtvrtku 3.prosince své provozy s určitou
mírou omezení otevřít. V našem případě to znamená
omezení pobytové doby v knihovně, nošení roušek,
dezinfekce rukou, dodržování rozestupů, zákaz přístupu
k Internetu.
Co se v knihovně událo před podzimním COVIDovým
uzavřením knihovny?
Na měsíc říjen jsme měli vedle standartního půjčování
knih připraveny i několik akcí pro děti i dospělé.
Bohužel ne všechny se podařily uskutečnit. Tak
například jsme byli nuceni odvolat plánovanou
cestovatelskou přednášku o Japonsku manželů Aleny
a Jiřího Márových, nebo setkání s Nepálem a pány
Janem Měrkou a Liborem Hutyrou. Snad se nám je
podaří realizovat v roce 2021.

Stačili jsme zrealizovat jen několik akcí pro děti.
Pátek 2.října se pro druháky videčské školy stal
slavnostním dnem. Byli totiž pasováni na rytíře čtenáře. Většinou tomu tak bývá na konci první třídy,
ale díky letošní složité „covid situaci“ si tentokrát děti
musely počkat až do třídy druhé. Letošní pasování se
neslo v duch pohádky „O perníkové chaloupce“, která se
nám
proměnila
v
„Chaloupku
písmenkovou“.
“Můj nejmilejší večerníček“ –
to bylo ústřední moto soutěže
pro děti, kterou jsme vyhlásili
už v záři u příležitosti 55.
narozenin Večerníčku. Děti
mohly luštit kvízy ze znalosti
večerníčkových pohádek, nebo
nakreslit obrázek své nejmilejší
večerníčkové
postavičky.
Do kreslení se školákům moc
nechtělo, a tak jsme ve středu
7. října 2020 vyhodnotili jen
kvízy
a
nejlepší
luštitele
odměnili.
Zato děti mateřské školky se
s vervou zapojily do výtvarné
části
soutěže.
Pod
jejich
šikovnými rukami ožívaly různé
pohádkové
postavičky.
Z
obrázků
jsme
pak
v
posluchárně
knihovny
vytvořili malou výstavu.
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Další výstava v knihovně je opět dílem děti mateřské
školy. Zavítal k nám totiž Ježek, kterého školáčci
z Ekoškolky zazimovali do listí na zahradě. Ten náš
v knihovně je sice jen papírový, ale listí máme pravé.
Však sami uvidíte, až nás v knihovně navštívíte.
A co dalšího nového na vás v knihovně čeká? Tak
například si můžete půjčit některou z nových
společenských nebo deskových her. Využili jsme skvělé
nabídky vydavatelství Mindok a zakoupili jsme 20
nových her, které jistě potěší děti i dospělé.
Hned na začátku představuji kvízové hry Desítka, Země
na cestách, To je otázka! Pro děti pak třeba hry
Bystroočko, Duch nebo Kočka Karla.

No a jako v knihách, které vás vtáhnou do děje
a najednou prožíváte s hlavními hrdiny jejich osudy, tak
i v Legendách západu se z hráčů mohou stát kovbojové,
indiáni, či desperáti. Určitě se máte na co těšit.
Na závěr mám pro příznivce dění v knihovně ještě jednu
novinku v podobě nových webových stránek, na kterých
spolupracujeme spolu s Vojtěchem Prchalem. Jeho
zásluhou jsou naše stránky zajímavější, barevnější a
myslím si, že i mnohem přehlednější. Sklidili jsme za ně
dokonce velkou pochvalu od knihovníků rožnovské
i vsetínské knihovny. Však posuďte sami. Najdete nás
na nové adrese: www.knihovnavidce.cz.
S blížícím se koncem tohoto divného COVIDového roku
mi dovolte popřát vám všem krásné svátky plné
vánoční atmosféry a hodně štěstí, zdraví a pozitivní
mysl do nového roku.
Božena Zajícová
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Informace o placení místních poplatků

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

Poplatek ze psů
Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

400,- Kč osoba/rok – pro domácnosti, které se zapojily do nového systému svozu odpadu
(zapojily se do systému separovaného sběru odpadu obce)
nebo
650,- Kč osoba/rok – pro domácnosti, které se nezapojily do nového systému svozu
odpadu (nezapojily se do systému separovaného sběru odpadu obce)
nebo
200,- Kč osoba/rok – platí pro občany žijící na území, kde obec nezajišťuje pravidelný svoz
dle přílohy č.1 Obecně závazná vyhláška Obce Vidče o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2020
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1340+číslo popisné, bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít
variabilní symbol následující tvar 134025.

200,- Kč
za prvního psa
250,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2020
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1341+číslo popisné, bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít
variabilní symbol následující tvar 134125.

Tašky na tříděný odpad
Milí spoluobčané, protože jsme rádi, že třídíte
odpad a podporujeme Vás v této činnosti,
pořídili jsme pro Vás dalších 100 sad tašek
na tříděný odpad. K vyzvednutí jsou každý
pracovní den na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Drda, starosta

Další informace

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2021 činní od 1. ledna
49,94 Kč/m3 včetně DPH (sazba DPH 10 %).
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou cenu stočného pro rok 2021 stanovil ve výši 27,50 Kč/m3,
paušál činí 950 Kč včetně DPH na osobu na rok.

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
Tento rok je plný změn a nečekaných zvratů. S nastalou
situací se každý z nás vyrovnává po svém…
Velmi nám proto záleží na tom, aby i v příštím roce
se do všech domácností dostalo tříkrálové požehnání.
Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst
Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou
zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech
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dní nového roku 2021.
Zároveň s tím poběží virtuální kasička, do které můžete
přispět v případě, že se rozhodnete sbírku podpořit
jinak, než obvyklým způsobem.
V obou případech je možné přispět do kasičky na pomoc
lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo
na provoz sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí,
které těmto lidem nabízejí pomoc a podporu.
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Koleda se ve Vidči uskuteční v sobotu 9. ledna 2021
Koordinátor pro vaši obec je Věra Kubějová,
tel. 606 505 202.
Koordinátorem za Charitu je Kateřina Kolajová,
tel. 603 549 682.
V roce 2021 chceme z vašich darů nakoupit auta
pro terénní služby, zakoupit profesionální korytovou
žehličku pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici,
zajistit provoz Centra sociálně materiální pomoci
a získat finanční prostředky pro přímou pomoc lidem,
kteří se ocitli ve složité životní situaci.
Každý, kdo by se chtěl do koledování zapojit, je srdečně
zván.
Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
www.valmez.charita.cz
Koledování proběhne za dodržení všech aktuálních
vládních opatření.

Domácí hospic DEVĚTSIL
Milí občané,
ráda bych vám poskytla pár informací o domácím
hospici Devětsil, který patří mezi služby poskytované
Diakonií Vsetín a jehož jsem od července 2020 vedoucí
lékařkou.
Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím
prostředí nemocným, kterým byla ukončena léčba ve
chvíli, kdy již nepřinášela další naději na uzdravení
(např. onkologická, orgánové selhání, apod.). Často
mluvíme o paliativní péči – ta obsahuje především léčbu
bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání
nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků
nemoci.
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující
rodinu, která zajišťuje celodenní péči o svého
příbuzného. Cílem je doprovodit nemocného i pečující
k přípravě a přijetí smrti, ke které nevyléčitelné
onemocnění ve svém terminálním stádiu směřuje. Tým
domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální
pracovník, psycholog a duchovní. Svou službou se snaží
respektovat přání a požadavky nemocného i jeho okolí.
Službu doporučuje nejčastěji praktický lékař nebo
specialista (např. onkolog) po ukončení léčby.
Převzetím
do
domácího
hospice
poskytujeme
nemocnému léky podle aktuální potřeby, především
na účinné tišení bolestí, formou tablet, náplastí
či
injekcí.
Zajišťujeme
dostatečnou
hydrataci
a vyprazdňování. Pečujeme o nejrůznější uměle
vytvořené vývody, permanentní cévky (katetry) a rány.
Podle potřeby provádíme pleurální punkce či punkce
ascitu. Důležitou součástí péče o hospicového pacienta
je polohovací postel, kterou zapůjčujeme spolu s dalšími
potřebnými pomůckami (např. odsávačku dýchacích
cest či oxygenátor na podporu dýchání). Sociální
pracovnice vyřizuje možné příspěvky … Pečující rodinu
zaučujeme a podporujeme v jejich péči. Službu
poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 hod.
denně 7 dní v týdnu. Služba je hrazená z veřejného
zdravotního pojištění.
Dovolte mi na závěr uvést část z dopisů, které jsme
dostali od rodin po ukončení hospicové péče:
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„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl
dožít doma, ve svém prostředí, které tolik miloval,
se svými blízkými a se svou rodinou. Když jsem
se dověděla, že onkologická léčba přestala účinkovat
a manžela propustili do domácí péče, byla jsem pevně
rozhodnuta, že vyhovím všem posledním přáním
manžela. Netušila jsem, co to všechno obnáší. Fyzicky
jsem na to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo.
Přišly pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče a chvílemi
mě napadaly myšlenky, jestli mu neškodím.
Na doporučení jsem se obrátila na Domácí hospic Devětsil
a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím sester,
které nás navštěvovaly doma, jsem dostala pomoc
a cenné rady, jak jít dál. Staly se pomocnicemi,
rádkyněmi a vrbou, která byla schopna naslouchat mým
projevům smutku a steskům. Zajistily rovněž léky
a zdravotní pomůcky, které jsme potřebovali. Moc si
vážím Vaší neocenitelné služby, která přišla ve chvílích
nejtěžších. Jen s Vaší pomocí bylo možné srovnat si
myšlenky o konci života a překonat vše, co je s tím
spojeno. Máte můj velký obdiv a vřelé poděkování.“
Z druhého dopisu:
„Na základě doporučení jsem se na Vás obrátil s prosbou
o pomoc při řešení naší těžké životní situace - těžké
nemoci mého tchána. Přesto, že z počátku se jevila Vaše
pomoc jako neřešitelná, snažili jste se najít a našli jste
řešení a pomocnou ruku pro nás. Sestřička a pan doktor
byli obrovskou pomocí nejen pro nás, ale především
pro tchána. Nikdy nezapomenu, když mi po setkání
se sestřičkou a panem doktorem řekl: „Prosím tě, kde jsi
je sehnal? To jsou andělé.“ Byl rád a štastný, že úpřimný
zájem o něj mají lidé, kteří rozumí jeho nemoci a jeho
potřebám. Neopomenu i Vaši péči o manželku, která
pomoc a vlídné slovo v této situaci velmi potřebovala.
Patří Vám obrovský můj dík a celé naší rodiny. Nikdy mě
nenapadlo, jak velmi je taková služba důležitá a nutná.“
Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme
oslavy narození malého dítěte – Božího Syna v Betlémě.
V listopadu jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky
a modlitby za naše zemřelé. Domácí hospic doprovází
nemocného a jeho nejbližší okolí ke smrti – narození
do věčnosti. Existuje dobrá smrt a lze se na ni
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připravit? Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen
přechází na „druhou stranu života“, potom už umírání
nemusí být pro všechny jen těžké a bolestné, ale i plné
naděje. Dobrou přípravou na smrt může být i to, že se
učíme denně umírat svému sobectví a růst ve službě
a lásce k bližním – přinese nám to svobodu
a radost,které ve smrti pozemské dojdou své plnosti
a které budeme prožívat jednou bez konce …
Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět
navracíme …

Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte
a těm, kteří z tohoto světa tento rok odešli, radostné
narození pro nebe.
Všem vám pokojný a požehnaný nový rok.
MUDr. Zdislava Tělupilová
Kontakt na Domácí hospic Devětsil: telefon
974, e-mail devetsil@diakonievsetin.cz

737 266

Dětská skupina ve Stříteži nad Bečvou
V nových prostorách Lidového domu ve Stříteži n. B.
poskytuje již půl roku péči o děti ve věku od 1 roku
Dětská skupina Střítež, která aktuálně stále nabízí
volná místa pro docházku dětí. Velkou výhodou dětské
skupiny ve Stříteži nad Bečvou je prodloužená otvírací
doba 6:00 - 18:00 hod. Službu péče o dítě tak mohou
využít i rodiče, kterým nevyhovuje obvyklá provozní
doba mateřských škol a většiny dětských skupin.
V dětské skupině Střítež umožňujeme také krátkodobou
docházku, abychom pomohli vyřešit problematickou
situaci rodičů v důsledku případného uzavření nebo
omezení provozu některých mateřských škol v důsledku
onemocnění COVID-19. Samozřejmostí je dodržování
hygienických
podmínek
doporučených
Krajskou
hygienickou stanicí a Ministerstvem školství pro provoz
mateřských škol.
Dlouhá
provozní
doba v kombinaci s
výhodnou polohou
mezi Rožnovem p.
R. a Valašským
Meziříčím bude toto
zařízení
schopno
poskytnout službu
i rodičům, kteří
dojíždějí za prací
do těchto měst.
Kapacita zařízení je
12 dětí.
Dětskou
skupinu
ve Stříteži nad Beč.
provozuje
Místní
akční
skupina
Rožnovsko, z. s.,
která
provozuje
celkově
šestery
mikrojesle a dvě dětské skupiny na Rožnovsku
a Valašskomeziříčsku. Zařízení mohou využívat
například rodiče, kteří se potřebují vrátit do zaměstnání
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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 dětmi z jiných obcí a měst.
Služba péče o děti v dětské skupině je poskytována
zdarma díky podpoře Evropského sociálního fondu –
Operační program zaměstnanost.

O děti se starají kvalifikované pečující osoby. 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.
Více informací získáte emailem na adrese
susila@masroznovsko.cz nebo telefonicky na čísle
727 808 057.
L. Sušila, MAS Rožnovsko, z.s.
https://mikrojesle-roznovsko.webnode.cz/
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Inzerce

Nabízím k prodeji 2 celistvé lesní pozemky
na území Vidče, 1. sestávající z parcel 727, 729,
731, 734 a 735/2 o výměře 4,37 ha a 2. skládající
se z parcel 939 a 940 o ploše 0,8362 ha. V případě
zájmu se neváhejte ozvat na číslo 603 148 809
či email lesvidce@gmail.com.

Tělovýchovná jednota Vidče
V prosincovém vydání zpravodaje pokračujeme v představování dalších dvou mužstev našeho fotbalového oddílu.
Dorost sd Vidče/Valašská Bystřice
Dorost tvoří mládež ročník narození 2002 - 2005. I když pár hráčů ročníku 2005 nezvládlo přechod ze starších žáků
a přerušilo fotbalovou kariéru, neovlivnilo to působení týmu v soutěži. Stále se můžeme pochlubit, že v této kategorii
patříme k hráčsky nejpočetnějším týmům v okrese. Kádr mužstva čítá 18 hráčů. Jedenáct registrováno ve Vidči,
sedm ve Valašské Bystřici. Trenér týmu je Vladislav Basel, kterému vypomáhají Matěj Kapoun, Josef Vičan a
Božetěch Jurča.
Stejně jako v loňském roce horší vstup do sezóny a i když hra nebyla špatná a často jsme byli lepším týmem
na hřišti, výsledky se dostavily až v druhé polovině soutěže. Po podzimu slušné 6. místo z jedenácti celků. Pochvala
hráčům za poctivou účast na zápasech i trénincích za každého počasí.
Vidče/Val.Bystřice – Ratiboř/Kateřinice 3 : 2 PK (1 : 1)
Branky: Mroček Tobiáš, Němec Jakub
Vidče/Val.Bystřice – Hovězí/Huslenky 2 : 3 (1 : 2)
Branky: Novák Lukáš, Basel Antonín
Ústí/Val.Polanka – Vidče/Val.Bystřice 4 : 1 (3 : 1)
Branky: Machýček Adam
Vidče/Val.Bystřice – Halenkov 6 : 0 (2 : 0)
Branky: Němec Jakub 2x, Tobiáš Mroček, Mičkal Filip, Machýček Radek, Basel Antonín
Juřinka – Vidče/Val.Bystřice 2 : 0 (0 : 0)
Vidče/Val.Bystřice – H.Lideč/V.Příkazy 2 : 1 PK (0 : 0)
Branky: Novák Lukáš
Vidče/Val.Bystřice – Hošťálková/Jablůnka 10 : 2 (4 : 2)
Branky: Němec Jakub 5x, Machýček Radek 2x, Novák Lukáš, Cáb Ondřej, Volek Kristián
10
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Družstvo dorostu před domácím zápasem s Hovězím.
Zleva nahoře asistent trenéra Matěj Kapoun, Kristián Volek, Lukáš Novák, Tobiáš Mroček, Adam Žitník, Antonín
Basel, Tomáš Michálek, Radek Machýček, Jakub Němec, Jaroslav Poruba a trenér Vladislav Basel.
Dole zleva Adam Onderka, Adam Machýček, Filip Mičkal, Filip Svak, Hynek Kraus a Filip Dobeš.
Starší žáci sd Valašská Bystřice/Vidče
Jediným společným týmem působícím ve Valašské Bystřici jsou starší žáci chlapci a dívky ročník 2006 a 2007. Trio
trenérů Daniel Machýček, Radek Mičkal a Lumír Ondřej. Kategorie s nejmenším počtem hráčů a i nejmenším
počtem týmů v soutěži. Osm hráčů registrováno ve Vidči, čtyři ve Valašské Bystřici s nutnou podporou mladších
žáků.
V celém okrese Vsetín v soutěži pouze osm týmů. Přestože z ročníku 2006 máme jen dva hráče, chlapci a Adéla
na hřišti bojují jako lvi a zaslouží za své výkony pochvalu. Po prozatím odehraných šesti podzimních zápasech tým
3x zvítězil a 3x prohrál a s 9 body v tabulce na 5. místě.
Val.Bystřice/Vidče – Podlesí/Hrachovec 7 : 4 (4 : 0)
Branky: Kraus Tomáš 3x, Fusek Šimon 2x, Žitník Daniel, Křenek Jan
Halenkov – Val.Bystřice/Vidče 0 : 10 (0 : 2)
Branky: Kraus Tomáš 3x, Křenek Jan 2x, Mičkal Jan, Pavlíček Jakub, Mitáš Jaroslav, Pomkla Sebastian, Merta
Adam
Val.Bystřice/Vidče – Ratiboř/Hošťálková 3 : 4 (1 : 3)
Branky : Kraus Tomáš 2x, Žitník Daniel
Horní Bečva – Val.Bystřice/Vidče 1 : 5 (0 : 2)
Branky : Žitník Daniel, Fusek Martin, Pavlíček Jakub, Křenek Jan, Pavlíček Vojtěch
Val.Bystřice/Vidče – Lidečko 0 : 2 (0 : 2)
Hutisko – Val.Bystřice/Vidče 4 : 1 (2 : 1)
Branky : Žitník Daniel
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Družstvo starších žáků po zápase na Hutisku.
Zleva nahoře trenéři Lumír Ondřej a Radek Mičkal, Martin Rohleder, Daniel Žitník, Adam Merta, Jan Mičkal,
Vojtěch Pavlíček, Martin Fusek, Matyáš Machýček a trenér Daniel Machýček.
Dole zleva Tomáš Kozák, Benjamín Bajza, Jakub Pavlíček, Tadeáš Mičkal, Kryštof Polášek, Vojtěch Špak, Jan
Křenek a Adéla Ondřejová.
VV FAČR rozhodl, že se soutěžní ročník 2020/21, ohledně
mistrovských a pohárových soutěží přerušuje do dne 31. 12. 2020.
Znamená to tedy, že amatérský fotbal ukončil po devíti odehraných
kolech podzimní část sezóny 2020/2021. Jak budou zbývající
zápasy podzimní části dohrány se bude v nadcházejících dnech
a týdnech řešit. Možností jsou v jarní části zřejmě vložená kola
v týdnu, současně však může být prodloužena termínová listina.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a věříme, že se opět s Vámi
sejdeme na startu jarní části v roce 2021.
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