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Čekají nás dopravní komplikace
Vážení spoluobčané,
v pondělí 3. srpna byla zahájena stavba chodníků
v úseku autobusová zastávka “U Fabiánů” – “Křižnice”.
V souvislosti s touto stavbou dojde vždy maximálně
ve dvou úsecích ke svedení dopravy do jednoho jízdního
pruhu a průjezd tak bude kyvadlově zajištěn. Předem
Vám děkuji, že budete mít na paměti skutečnost,
že v celém úseku projíždíte staveništěm a rovněž budete
ohleduplní k dělníkům, kteří se na staveništi budou
pohybovat.
V průběhu měsíce srpna bude také zahájena oprava
komunikace III. třídy v úseku pod viaduktem
na Křižnicích (křižovatka na Hradisko) směrem
na Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 480 m, jejíž
investorem je Zlínský kraj. Stavba spočívá v opravě
povrchu komunikace a dále dojde k vybudování pilotové
opěrné stěny. Tato stavba přinese mnohem větší
dopravní komplikace. V době vrtání pilotů dojde
ke kompletní uzavírce komunikace a to v termínu
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17. 8. 2020 až 10. 9. 2020. Oficiální objízdná trasa
do Rožnova p. Rad a z Rožnova p. Rad do naší obce
bude v tento termín přes Valašskou Bystřici (Spina –
Na Horách – Hlaváčky – Uhliska – Kramolišov – R.p.R.).
V tento termín rovněž nebudou autobusy veřejné
linkové dopravy obsluhovat zastávky “Vidče, Fabián”,
“Vidče, Křižnice”, “Rožnov p. R., obřadní síň” a “Rožnov
p. R., Videčská“. Do Rožnova p.R. a z Rožnova p.R.
pojedou autobusy tedy pouze tzv. “na okolo” přes Střítež
n. B. a Zubří. První zastávkou autobusů ve směru
do Rožnova bude tedy dočasně zastávka “Vidče, Křižan”,
tato zastávka bude zároveň poslední obslouženou
zastávkou při cestě z Rožnova p.R., na zastávku “Vidče,
Křižnice” autobusy zajíždět nebudou. Jízdní řády
aktualizuje ČSAD Vsetín v průběhu dalších dnů.
Věřím, že tuto dopravní komplikaci zvládneme
s pevnými nervy a pochopením.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Výpis z usnesení č. 14/2020

ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2020
144/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
14. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení Kateřina Němcová, Renáta Fabiánová
a ověřovatelé zápisu Mgr. Lumíra Ondřeje, Oldřicha
Buryho, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
145/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 13/2020 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 21. 5. 2020.
146/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi
13.–14. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
ústně členy rady obce.
147/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1.-5. měsíc roku 2020 dle Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 5. 2020.
148/2020 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.5 rozpočtu obce za rok 2020 dle přílohy č.1.
149/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39,
odst. (11) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere
na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019 a Zprávu
č. 266/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880.
150/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39,
odst. (8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere
na vědomí předloženou Zprávu Revizní komise Sdružení
obcí Mikroregionu Vsetínsko o výsledku kontroly
hospodaření s majetkem Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko a jeho finančními prostředky za rok 2019.
151/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregionu
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 za rok 2019

a zprávu č. 255/2019/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Sdružení Mikroregionu Rožnovsko
za rok 2019, která tvoří přílohu závěrečného účtu.
152/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně závaznou
vyhlášku Obce Vidče č. 3/2020 „O místním poplatku
ze psů” dle přílohy č.2.
153/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje zařazení
správního území obce Vidče do území působnosti
Integrované strategie území MAS Rožnovsko na období
2021-2027, realizované Místní akční skupinou
Rožnovsko.
154/2020 Zastupitelstvo obce Vidče, Vidče 96, 756 53
Vidče, IČ: 00304433, akceptuje výsledky zadávacího
řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
„Výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče
– úsek I., úsek II.” zadávanou v užším řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dle
Pravidel pro financování opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace pro rok 2020,
a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem –
„Společnost pro Vidče“, jehož nabídka je ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové
ceny. Nabídka tohoto dodavatele splnila všechny
požadavky kladené na ni zadávací dokumentací, proto
zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele. Smlouva
o dílo bude podepsána za podmínek vzešlých
z předmětného zadávacího řízení po uplynutí
zákonných lhůt.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 24/2020

ze zasedání rady obce dne 10. 6. 2020
215/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
216/2020 Rada obce Vidče schvaluje Seznam
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4
IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Základní školy Vidče na období 2020 – 2024.
217/2020 Rada obce Vidče schvaluje Seznam

projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4
IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Mateřské školy Vidče na období 2020 – 2024.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 25/2020

ze zasedání rady obce dne 15. 6. 2020

218/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
219/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 23 ze schůze rady ze dne
25. 5. 2020 a plnění usnesení č. 24 ze schůze rady dne
10. 6. 2020.
220/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
Casnet s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje
1000 na virtuální server a vybavení PC.
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221/2020 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 2
k Nájemní smlouvě ze dne 5. 4. 2020 uzavřené s Českou
poštou, s.p. , útvarem provozní činnosti Morava.
222/2020 Rada obce Vidče schvaluje opravu místních
komunikaci technologií JET v lokalitě „Jedlovina – horní
konec“.
223/2020 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
REALTIME
TECHNOLOGIES
s.r.o.,
Veslá
75,
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533 04 Sezemice na zakoupení Mobilní dezinfekční
jednotky DryFog 2-trysková.
224/2020 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě o poskytování služeb útulku pro
opuštěná zvířata uzavřený s příkazníkem Psí útulek
Rožnovsko s.r.o., 1. máje 1000, 756 53 Rožnov
pod Radhoštěm.
225/2020 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1

ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřenou s panem
Mgr. P. D. dne 1. 1. 2014 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o nájmu služebního bytu uzavřenou s panem
V. F. dne 22. 5. 2020.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 26/2020
ze zasedání rady obce dne 9. 7. 2020

226/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
227/2020 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Dodávka
wokroutového hřiště“ bude firma Bonita Group Service
s.r.o., 664 24 Drásov 583. Rada obce zároveň schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou Bohita Group Service s.r.o.,

664 24 Drásov a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 27/2020

ze zasedání rady obce dne 15. 7. 2020
228/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
229/2020 Rada obce projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 25 ze schůze rady ze dne 15. 6. 2020
a plnění usnesení č. 26 ze schůze rady dne 9. 7. 2020.
230/2020 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 10
k pojistné smlouvě č. 7720905195 uzavřenou
s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance
Group, se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21.
231/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uzavřenou s firmou SychrovNET s.r.o, se sídlem Bratří
Hlaviců 89, 755 01 Vsetín.
232/2020 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku
Zapsaného spolku Cyklostezka Bečva z.s. na Smlouvu
o partnerství a spolupráci.
233/2020 Rada obce Vidče schvaluje Zprávu

o provedené veřejnoprávní kontrole u příspěvkové
organizace ZŠ Vidče.
234/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole
u příspěvkové organizace MŠ Vidče.
235/2020 Rada obce Vidče a schvaluje Smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě SIS/03/2020/KOR
uzavřenou s obcí Valašská Bystřice.
236/2020 Rada obce Vidče ruší Zásady řízení
příspěvkových organizací zřizovaných obcí Vidče ke dni
1. 9. 2020.
237/2020
Rada
obce
Vidče
ruší
zásady
pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřizovaných obcí Vidče ke dni 1. 9. 2020.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Vítání občánků
V pátek 19. 6. 2020 proběhlo v sále
kulturního domu ve Vidči slavnostní
přivítání nových občánků mezi
občany naší obce.
Přítomným rodičům dětí Markéty,
Alžběty, Valerie, Lucie, Jáchyma,
Mariana, Dominika, Iva, Maxe,
Sebastiana,
Matouše,
Antonína
a
Dominika
pogratulovala
místostarostka obce paní Milena
Dudová a jménem vedení obce
popřála jim a jejich dětem pevné
zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a osobní pohody. Děti z mateřské
školky nám připravily krásné pásmo
básniček a písniček. Vystoupení bylo
moc hezké a podtrhlo slavnostní
atmosféru.
Po
přečtení
slibu
a podpisu do pamětní knihy
si
maminky
odnesly
kytičku
a pro děti byl připraven dárek, jako
upomínka na tento slavnostní den.
Milena Dudová, místostarostka obce
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Základní škola
Speedmath v době koronavirové
Ani virus nezastavil žáky 6. a 9. třídy v touze
po vítězství, a tak znova porovnávali své matematické
dovednosti v celorepublikové soutěži Speedmath.
Za šesťáky získal titul „matematický talent“ Jaroslav
Mandula, diplom za velmi dobrý výkon pak Aneta
Randusová a Tomáš Kozák. Deváťáci vzali soutěž
útokem a ve své kategorii málem nenašli soupeře. Titul

Každý konec je nový začátek…
Závěr školního roku bývá pro deváťáky vždycky tak
trošku už mimo realitu, většinou na začátku dubna
udělají přijímací zkoušky, střední školy je přijmou
do svých řad, no a pak už začne opravdové čekání
na „závěrečný den“. Vždycky je dostatek času
na přípravu programu posledního dne a pozvání těch,
kteří jsou na listině hostů…
Jenže tak to bývá běžně. Všichni vědí, že letošní školní
rok běžně nekončil, COVID nám s ním trošku zamíchal.
Milým překvapením bylo to, že po obnovení možnosti
výuky v rámci přípravy k přijímacím zkouškám přišlo
do školy 23 z 25 deváťáků, a mně i paní učitelce Cábové
se hned zdál „koronový“ život lepší, zase jsme měly děti
ve škole – matika a čeština byly opět naživo, nejen přes
počítačovou obrazovku. Stejný pocit zažívaly i učitelky
a učitelé 1. stupně naší školy.
O to horší to pro naši základku bylo, když jsme věděli,
že 29. června 2020 nás čeká den poslední – odejdou
kámoši na druhou, organizátoři skvělých akcí, vítězi
různých soutěží a olympiád, prostě „SUPER DĚCKA“
z devítky školního roku 2019/2020. A tak nám
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„matematický talent“ získala Kristýna Mandulová,
ale v závěsu za ní se v této kategorii
umístili:
Magdaléna Mandulová, Filip Dobeš, Magdaléna Hýžová,
Adam Onderka, Renáta Jaskulová, Nikol Farmačková,
Karolína Jasná a neztratila se ani Anička Čubová.
Všem žákům děkuji za perfektní reprezentaci školy
a snahu dokázat, že matiku „umí“.
Mgr. Eva Mandulová
učitelka matematiky 6. a 9. třídy
v průběhu dopoledne určitě ukáplo pár slz, třídní
učitelka Šárka Pavlíčková bravurně předala závěrečná
vysvědčení a pak už se naši – teď už bývalí žáci – vydali
svou novou cestou. Na té jim všichni přejeme, ať se jim
se štěstím daří. V životě totiž neexistuje žádná generální
zkouška, jede se vždycky naživo. Věřím, že ukáží
to nejlepší, co v nich je. Měla jsem tu čest učit je pět let
matiku a nezbývá než říct „díky“… Vám deváťákům,
ale i vašim rodičům.
Za veškerou práci v tomto školním roce děkuji všem
učitelkám, učitelům, vychovatelkám a správním
zaměstnancům…
Budoucím prvňáčkům posílám vzkaz: „Těšíme se
na vás…“ Čeká vás určitě hodně náročná změna,
ale věřím, že ji zvládnete.
Všichni se sejdeme v úterý 1. září 2020 (podrobnosti
sledujte na našich stránkách www.zsvidce.cz ). I když
jsme si v poslední době zvykli na vyučování přes
„obrazovku počítače“, pevně doufám, že tentokrát živě
v naší škole a v našich třídách. V novém školním roce
nám přijde popřát tradičně i pan starosta Mgr. Pavel
Drda a paní místostarostka Milena Dudová.
Mgr. Eva Mandulová
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Okénko do mateřské školy
Poslední den školy
Konec školního roku, ten slavný den na který se těší
snad všechny děti na světě.
Co my jsme všechno stihli během tohoto měsice?
Nezapomněli jsme se rozloučit s předškoláky. Letošní
závěrečná besídka byla náhradou tak trochu i za den
matek i otců, děti měly dárečky utvořené pro maminky
ještě k velikonocům, které se kvůli letošní karanténě
nekonaly. V březnu jsme se také měli zúčastnit soutěže
Mateřinka, na kterou jsme si připravili vystoupení
Popeláři. Bylo tématicky laděné podle programu naší
školy, neboť nejsme obyčejná škola ale EKOŠKOLA.
Toto vystoupení jsme tak trochu vytvořili jako reklamu
na EKOŠKOLU. Pyšně jsme ho tedy předvedli široké
veřejnosti na závěrečné besídce i s vysvětlením oč jde
a byla to zároveň forma informování široké veřejnosti
o naší činnosti.. Závěrečná estráda proběhla v nádechu
Egypta. Faraoni a Kleopatry byly ke svému korunování
doneseni otroky na lehátku s velkým tygrem. Po své
tradiční legrační show je pan Dudek pasoval na školáky.
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O zábavu se postarali zástupci SZTŠ Rožnov, kteří přijeli
s koňmi a traktorem a děti se mohly povozit.
Další červnovou událostí byl výlet do Modré, 29.6.2020,
který nám taktéž zafinancovala SZTŠ Rožnov.
Za spolupráci s nimi jsme velmi vděčni a za ochotu
děkujeme hlavně panu Jaroslavu Mandulovi z Vidče,
který je ředitelem této střední školy. Máme oblíbený
program VODA, na který jezdíme v rámci oslav dne
vody, letos se nám ale výlet posunul a to nám nevadí,
vždyť to vypadalo že se výlet neuskuteční vůbec.
Fascinující podvodní tunel zaujme vždy všechny děti
a stojí za tu dlouhou cestu.
Poslední událostí, na kterou jsme možná nejvíce pyšni je
obhájení titulu Ekoškola již po třetí.Díky skvělým
předškolákům z Ekotýmu, se nám podařilo zaperlit
a paní auditorky okouzlit. Jsme pyšní na naši
Mateřskou školu Vidče, na naše děti, které
už od malička mění svět k lepšímu. Pyšně zveřejňujeme
naše ocenění.
Přejeme Všem krásné prázdniny.
Bc. Pavlína Parks
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Prázdninová knihovna
Léto a prázdniny – doba nicnedělání, odpočinku
a cestování. Jestli nevíte, kterou si přibalit do kufru
na vaši dovolenou nebo do tašky k vodě, tak neváhejte
a přijďte do knihovny. Tady na vás čeká neskutečné
množství krásných, inspirativních i poučných příběhů.
A třeba to bude některá z novinek, které k nám
doputovaly v červnu a červenci.
Holky to někdy nemaj lehký - to říká ve své knize
psychiatr Radkin Honzák. Je bláhové si myslet, že náš
život řídí rozum. Jsou to emoce, co vedou naše kroky
a občas s námi i pořádně lomcují! V rozhovoru
s novinářkou Klárou Mandausovou prozrazuje mnoho
dalších věcí o lásce, zdraví, vztazích, rodinných
vzorcích...
Hluboká modř moře od Marie Lamballe – romantický
příběh od autorky známých bestsellerů jako je
Hortenziová zahrada nebo Venkovské sídlo. Tentokrát
vás zavede do nádherné Bretaně a společně odhalíte
tajemství, které se skrývá v zaprášených obrazech.
Milovníkům vaření, pečení i trocha romantiky mohu
doporučit
další
knihu
od
Julie
Caplin.
Po Francii a Cukrárně v Paříži se s ní vydáme
do Dánska, a tady navštívíme Kavárnu v Kodani.
Už jen samotný název knihy je jasně vše říkající. Káva,
pečivo, horká čokoláda a dánské Hygge. Po přečtení,
knihy se ani nedivím, že se o Dánsku říká, že tu žiji
nejšťastnější lidé na světě.
K prázdninám patří i trochu toho napětí a dobrá
detektivka. Tentokrát zůstaneme doma v Česku.
Dáma v modrém od Nadi Horákové se odehrává

v rodinném prostředí majitelů restituovaného panství
a vše se točí kolem podvodů s obrazy renomovaného
prvorepublikového malíře.
Naďa Horáková je autorkou i knihy Falešná kočička.
Nevěra, mladé dívky a movití pánové, to vše spojuje
tři detektivní příběhy odehrávající se v Brně.
Vlastimil Vondruška ve svém detektivním příběhu Ještě
že nejsem vrah nás zavede do renezanční Prahy.
Něco málo pro děti i rodiče.Když nebudou chtít děti jít
spát, můžete je poslat do hajan s pohádkou.
Třeba jako Zuzana Pospíšilová ve stejnojmenné knize
Pohádky do hajan. V její další knize Dědečkovy
pohádky zas dědeček, který po celý život ráčkuje,
vypráví vnoučatům své vlastní pohádky a příběhy
bez R a Ř. Uspávat děti nebo vnoučata můžete
i s básníkem Jiřím Žáčkem a jeho knihou Sedmero
pohádek na dobrou.
Toto jen malá ukázka nových knih, které vám nabízí
naše knihovna nejen na léto. Úplnou nabídku můžete
najít třeba v katalogu na webových stránkách naší
knihovny:
www.mistni-knihovna-vidce.webnode.cz, nebo nás
přímo navštivte a určitě si nějakou knihu vyberete.
Jen ještě jedno připomenutí na prázdninovou otevírací
dobu knihovny:
Středa: od 10:00 do 17:00 hodin
Božena Zajícová

Pozvání do letního kina

Jste srdečně zváni v sobotu 8. srpna 2020 ve 21 hod.
na Saharu na promítání filmové novinky 3Bobule.
25. srpna můžete od 20:30 hod. shlédnout pohádku
o hrádkách osudu Hodinářův učeň.
Občerstvení zajištěno. Podpořte svou účastí kulturu
v naší obci.
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Prodej multifunkčních šátků

Vážení občané,
nabízíme k prodeji originální multifunkční šátky s logem obce. Vhodné
na sportování, případně místo roušky jako ochrana nosu a úst. Je
možno je zakoupit v kanceláři obecního úřadu u paní Gerlové nebo paní
Minarčíkové, cena šátku je 200,- Kč.

Tělovýchovná jednota Vidče

Prázdninová fotbalová přestávka je skoro u konce a my
jen doufáme, že se 15.8.2020 konečně po dlouhé době
rozběhnou mistrovské soutěže. Koncem srpna se svých
soutěžních zápasů dočkají i mládežníci. U mužů
pokračuje na trenérském postu Jaroslav Marák,
kterému v roli asistenta vypomáhá Radim Basel.
V mládežnických soutěžích máme ve spolupráci
s Valašskou Bystřicí a Stříteží nad Bečvou přihlášeno
všech pět družstev. Dorost s trenérskou trojicí Vladislav
Basel, Božetěch Jurča a Josef Vičan, starší žáci pod
vedením Daniel Machýček, Radek Mičkal a Lumír
Ondřej, mladší žáci Vladimír Nerád a Martin Pospěch.
Dále uvidíte i dvě družstva přípravek. Starší s trojicí

trenérů Jiří Vaculín, Jan Heryán a David Vanduch
a konečně mladší přípravka opět trojice Jaroslav
Randus, Jiří Vaculín a Vladislav Basel.
Rozpis mládežnických celků v příštím vydání
zpravodaje, aktuálně bude umístěn i na webu
https://vidce.cz/fotbal/
Bohaté občerstvení, příjemné prostředí a atmosféra,
odpočinek od starostí všedních dnů. Vy všichni jste
na domácí, ale i venkovní zápasy našich týmů srdečně
zváni.
Vladislav Basel

Periodický tisk Zpravodaj obce Vidče, vydává obec Vidče, Vidče č.p. 96, 756 53 Vidče, IČO: 00304433. Je vydáván 11x ročně. Náklad 550 výtisků. Určeno k bezplatné
distribuci. Grafická úprava Ing. Svatava Minarčíková. Datum vydání Zpravodaje č. 7,8/2020 je 4.8.2020. Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Vidče nebo posílat na adresu
zpravodaj@vidce.cz. Uzávěrka Zpravodaje č. 9/2020 je 1.9.2020. Elektronická verze Zpravodaje obce Vidče, termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových stránkách
www.vidce.cz. Příspěvky občanů mohou být redakčně zkráceny. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Sazba a tisk: GRAFIA NOVA s.r.o. Zašová 826, 756 51 Zašová, www.grafianova.cz, tel. 571 648 033.

8

7,8/2020 Zpravodaj obce Vidče

