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Jaroslav Vrchlický

Vánoce
Hlas zvonù táhne nad závìjí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znìjí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned støásá ledné køišály,
rampouchy ze støech visí k zemi
jak varhan velké píšaly.
Zem jak by liliemi zkvìtla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
bùh úsmìv v tváøích, v oknech svìtla,
a v nebi hvìzdy rozsvítil.
A staré písnì v duši znìjí
a s nimi jdou sny jeslièek
kol hlavy mé, jak ve závìji
hlas tratících se rolnièek.
Mùj duch zas tone v blaha moøi,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znìjí, svìtla hoøí ó Vánoce! Ó Vánoce!

Váení spoluobèané,
Krásné proití vánoèních svátkù,
hodnì zdraví, štìstí
a mnoho osobních i pracovních úspìchù
v novém roce pøeje
a na další spolupráci s vámi se tìší
redakèní rada

Informace Obecního úøadu
Provoz na Obecním úøadu ve Vidèi bìhem vánoèních svátkù
Upozoròujeme obèany, e z dùvodu èerpání øádné dovolené
zamìstnancù OÚ Vidèe, bude provoz na Obecním úøadu v dobì
od 23. 12. 2005 do 31. 12. 2005 zmìnìn , a to takto:
pátek 23.12.2005 – uzavøen
úterý 27.12.2005 – uzavøen
støeda 28.12.2005 – provoz omezen
ètvrtek 29.12.2005 – uzavøen
pátek 30.12.2005 - uzavøen
Prosíme obèany, aby vyøízení svých záleitostí neodkládali a
na závìr roku 2005.
Dále upozoròujeme, e poplatky za odvoz pevného domácího
odpadu t. j. 250 Kè/osobu/rok budou vybírány pro rok 2006 ji po 1.
lednu 2006. Souèasnì je mono zaplatit i poplatek ze psù, kde je sazba
ve výši 200,- Kè /rok.
Svoz odpadu (popelnice) bude stejný jako dosud, t. j. 1x

prosinec 2005

Usnesení è. 68/2005
ze schùze Rady obce Vidèe konané 3.11.2005
516/05 Kontrola plnìní Usnesení è. 67/2005 bez pøipomínek.
517/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst.3 zákona è.128/2000
Sb., o obcích v platném znìní, odsouhlasila Smlouvu o dílo
na zpracování projektu víceúèelového høištì s firmou ing.Irena
Flekaèová, projekèní a inenýrská èinnost, Havlíèkova 484, 757 01
Valašské Meziøíèí a povìøuje starostku obce smlouvu podepsat.
518/05 Rada obce Vidèe po projednání doruèených cenových nabídek
na zpracování lesního hospodáøského plánu pro období 2007-2013,
odsouhlasila v souladu s § 102, odst.3 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znìní Smlouvu o dílo na zpracování lesního hospodáøského
plánu (LHP) pro obec Vidèe dle zákona o lesích è. 289/1995 Sb.,
vyhlášky MZE ÈR o lesním hospodáøském plánování è. 84/1996 Sb.,
s Ing.Pavlem Viaèkou, Èervenka 1588, 755 01 Vsetín a povìøuje
starostku obce k podepsání smlouvy.
519/05 Rada obce Vidèe odsouhlasila pronájem sauny v budovì
tìlocvièny Vidèe pro saunování dìtí z MŠ 1.máje, Ronov p. R.
Smlouva o pronájmu bude uzavøena na smluvní èástku dle pøedbìné
kalkulace cen energií a slueb pro termín od 16.11. do 31.12.2005
(6 návštìv celkem do konce roku 2005).
520/05 Rada obce Vidèe projednala ádost øeditelky Základní
umìlecké školy Valašské Meziøíèí na monost zøízení odlouèeného
pracovištì v naší obci pro výuku výtvarného oboru a rozhodla ádosti
vyhovìt.  áci jsou v souèasnosti vyuèováni v místnosti KD,
do budoucna radní obce doporuèují vyuít pro tento úèel uèebnu dílen
v ZŠ a provést pøíslušné úpravy se zmìnou související.
521/05 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace o územním øízení
pro prodlouení MK vedené na parcele p. è. 2805 Vidèe-Háje.
522/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst.2, písm. m) zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní odsouhlasila Smlouvu
o nájmu bytu ve sportovní budovì Sahara uzavøenou mezi Obcí Vidèe a
p. Markem Valèíkem a povìøuje starostku obce smlouvu podepsat.
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

za týden (pátek). Do popelnice patøí: smetí, popel, starý textil, pouité
hygienické potøeby, staré prye, mastné papíry, drátìné sklo, rohoe,
kousky koberce, obaly od dusu
Nepatøí tam: kovový odpad, èásti motorù èi elektromotorù,
autobaterie, pneumatiky z kol, motocyklù, kamení, su nebo
nebezpeèný odpad.
Tøídìný odpad: plasty (lutá barva) svoz: 3. ledna, 1. února, 1. bøezna ,
4. dubna, 3. kvìtna , 6. èervna. 2006
- papír (modrá barva), sklo (zelená) svoz: 7. února, 11. dubna. a
13.èervna 2006
Informace k tradièní Tøíkrálové sbírce: V roce 2006 probìhne 7. ledna
Váení spoluobèané,
zbývá ji jen nìkolik dnù z roku 2005, take mnì dovolte, abych
podìkovala všem spolupracovníkùm, radním i zastupitelùm,
pracovníkùm obecního úøadu i Vám, obèanùm, za spolupráci i
pomoc. Pøeji Vám všem hodnì zdraví i štìstí v novém roce 2006.
Štìpánka Mikulenková, starostka obce

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

2.

Usnesení è. 69/2005
ze schùze Rady obce Vidèe konané 15.11.2005
523/05 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí kontrolu plnìní
usnesení è. 68/2005
524/05 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace o
zahájeném územním øízení, které provádí Mìstský úøad Ronov
p. Radh., odbor výstavby a ÚP, pro vydání územního rozhodnutí
pro stavbu kanalizace obce.
525/05 Rada obce Vidèe odsouhlasila v souladu s § 102, odst.2,
písm. b) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní,
jednorázovou odmìnu èlenùm JSDHO Vidèe. Dále odsouhlasila
èástku ve výši 1000,- Kè jako roèní pøíspìvek pro Sdruení
hasièù Èech, Moravy a Slezska, okres. sdruení Vsetín, dle
Dohody o uzavøení kolektivního èlenství ze dne 26. 2. 2001
526/05 Rada obce Vidèe odsouhlasila v souladu s § 102, odst.3
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, novou
„Smlouvu o zajištìní zpìtného odbìru a vyuití odpadù z obalù“
uzavøenou s EKO-KOM, a. s. Praha 4 a povìøuje starostku obce
smlouvu podepsat
527/05 Rada obce Vidèe odsouhlasila nákup nového topného
tìlesa do sauny v budovì tìlocvièny Vidèe a finanèní èástku,
kterou se bude na nákupu podílet.
528/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst.3, zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, odsouhlasila darovací
smlouvu mezi obcí Vidèe a firmou Revimont, s. r. o. Ostrava
Vítkovice zastoupenou panem Milanem Valèíkem, na základì
které obec Vidèe získává a pøijímá od uvedené spoleènosti
finanèní dar ve výši 20 000,- Kè poskytnutý na nákup topného
tìlesa a povìøuje starostku obce podepsat.
529/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst.2, písm. a)
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní projednala
návrh zmìny è. 5 rozpoètu pro rok 2005, která bude pøedloena ke
schválení zastupitelstvu obce na jeho nejbliším zasedání .
530/05 Rada obce Vidèe pøipravila na základì zámìrù obce a
poadavkù obèanù první návrh rozpoètu pro rok 2006, který bude
podrobnì projednán se èleny finanèního výboru na další schùzi
rady obce.
531/05 Rada obce Vidèe projednala ádosti na bezplatný
pronájem sálu KD, a to ádost p. Antonína Mikulenky pro
poøádání besedy s promítáním „Laponskem na Nordcap“ a ádost
MS ODS pro poøádání tradièní Mikulášské besídky. Následnì
rozhodla obìma ádostem vyhovìt.
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení è. 70/2005 ze schùze Rady obce Vidèe
konané dne 22.11.2005
532/05 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí kontrolu plnìní
usnesení è. 69/2005
533/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst.2, písm. a)
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní projednala se
èleny finanèního výboru pøipravený návrh rozpoètu pro rok 2006.
Rozpoèet je navren jako schodkový s tím, e finanèní schodek ve
výši 2 mil. Kè bude vyrovnán úsporou z pøedcházejícího roku
2005. Zastupitelstvu obce bude tento návrh pøedloen ke
schválení jako rozpoètové provizorium pro rok 2006.

534/05 Rada obce Vidèe projednala a odsouhlasila program 25.
øádného zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2005
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení è. 25/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Vidèe
konaného dne 7. 12. 2005
282/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe schválilo navrený program

25. øádného zasedání a urèilo návrhovou komisi ve sloení
p. Jaroslav Vaculín a p. Dagmar Karasová a ovìøovatele zápisu
p. Vladimíra Neráda a p. Josefa Šoukala
283/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí zprávu
o plnìní usnesení è. 24/2005 dle pøílohy è. 1
284/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí zprávu
o èinnosti rady obce mezi 24. – 25. øádným zasedáním dle pøílohy
è. 2
285/2005 Zastupitelstvo obce projednalo a dle § 84 odst. 2 písm.
c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní schvaluje
zmìnu è. 5 rozpoètu obce pro rok 2005 dle pøílohy è. 3
286/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe v souladu s §84 odst. 2 ,
písm. c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích vplatném znìní a § 13
zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních
rozpoètù, schvaluje rozpoètové provizorium pro rok 2006
287/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe schvaluje dle § 84 odst. 2
písm. b) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní a podle
§ 26 odst. 2 a § 31 odst. 1 zákona è. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním øádu,ve znìní pozdìjších pøedpisù, zmìnu
è. 6 územního plánu sídelního útvaru Vidèe a souèasnì schvaluje
závaznou èást zmìny è. 6 ÚPN SÚ Vidèe
288/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe vyhlašuje a vydává
závaznou èást zmìny è. 6 územního plánu sídelního útvaru Vidèe
obecnì závaznou vyhláškou è. 3/2005 podle § 84 odst. 2 písm. b)
a písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní a § 29
odst. 3 zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
øádu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
289/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe vzalo na vìdomí dílèí
zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2005
pøednesenou pøedsedou inventarizaèní komise p. V.Vièanem,
pøedsedou kontrolního výboru. Inventarizace závazkù a
pohledávek, cenin, materiálu a finanèní hotovosti, bude provedena
k 31. 12. 2005.
290/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe urèilo komisi pro likvidaci
majetku vyøazeného pøi inventarizaci majetku obce provedené
za rok 2005 ve sloení: p. Dalibor Kubiš, p. Jaroslav Vaculín, p. Petr
Jurèa
291/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí zprávu
o provedené finanèní kontrole v pøíspìvkových organizacích
zøizovaných obcí (ZŠ, MŠ) a o kontrole èerpání dotací neziskovým
organizacím (TJ, SPV) pøednesenou pøedsedou finanèního výboru
p. J. Jandou
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta
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Pøání k Vánocùm
Opìt se pøiblíily Vánoce, svátky, které opomene jen
málokdo. Co je na nich tak pøitalivé? Vdy atmosféru, v jaké tyto
svátky proijeme, si pøece z vìtší èásti vytváøíme sami. Ale to
základní urèení, jak ji vytváøet, nám pøece jen ukazuje nìkdo jiný.
e to mají být svátky radosti, pokoje, kdy si dokáeme dìlat radost,
navzájem se obdarovávat, to se u generace lidí uèí od malého
dìátka, které se daleko od nás, èasovì i místnì, narodilo
v nenápadné stáji v chudobì.
Pro koho se tehdy narodilo? Našli k nìmu cestu chudí
pastýøi i bohatí mudrci. Nešli ho však pozdravit vzdìlanci té doby,
kteøí z knih pøesnì vìdìli, kde ho hledat. Asi si mysleli, e ho
nepotøebují. Byli na dvoøe krále Heroda, který byl pro nì ivitelem.

JUBILEA
V prosinci, pøekrásném èase adventu a vánoc,
oslaví svá ivotní jubilea tito naši spoluobèané:

65 let
65 let
65 let
70 let
93 let

Milada Faitová
Jan Románek
Vladislav Švajda
Ludmila Hromadová
Anna Volková

S pøáním pevného zdraví,
spokojenosti, radosti a ivotního optimizmu všem
jubilantùm se prostøednictvím Zpravodaje
pøipojuje i OÚ Vidèe



Tøi mudrci od východu však také nepotøebovali peníze. Pøesto
cítili, e toto malé dítì je bohatší nì oni, e je i pro nì darem. Mudrci
dokázali být i pøi svém bohatství pokorní. Jen èlovìk s touto vlastností
poznává v tomto dítìti dar i pro sebe.

Pøeji všem obèanùm Vidèe lásku, pokoj a radost v
srdcích nejen o Vánocích. A pøi pohledu do jeslí poznáte
dítì, které se pro nás stalo darem, a naèerpáte sílu do celého
nového roku.
P. Karel Janeèka, administrátor

Vánoèní bohosluby ve Vidèi
Den
Hodina
24.12. Štìdrý den
22:00
25.12. Narození Pánì
9:30
26.12. Sv. Štìpána
9:30
27.12. Sv. Jana Evang
28.12. Sv. Mláïátek
29.12. obnova manelských slibù 17:00
30.12. Sv. Rodiny
31.12. na podìkování
17:30
1.1. Matky Boí
9:30

c ab d   

Pøed 50 lety uzavøeli sòatek na tehdejším MNV
manelé

Boena a Jan Randusovi
K jejich zlaté svatbì pøejeme do dalších
spoleèných let mnoho štìstí, stále pevné zdraví a
hodnì pohody a radosti v kruhu rodinném i mezi
pøáteli
OÚ Vidèe

Mikuláš ve Vidèi

Vánoèní koncert
V nedìli 11. prosince probìhl v sále místního kina ji tradièní
vánoèní koncert paní Aleny Valové a Joky Navrátila. Všichni, kdo si
udìlali èas a pøišli, jistì nelitovali.
Ji ve vestibulu kina je pøivítala vánoèní atmosféra, kterou
svými pøekrásnými výtvory navodila dìvèata z místní prodejny
kvìtin, která zde pøedvedla své umìní. Bylo skuteènì co obdivovat.
Paní Valová si repertoár pro letošní koncert peèlivì
pøipravovala. Písnièky vybírala takové, které nezaznìly na pøedešlých
koncertech. Také posluchaèùm pøedvedla ukázku tøí písní
z pøipravovaného CD, které pravdìpodobnì vyjde po novém roce.
Spoleènì s ní si pak mohli všichni pøítomní zazpívat krásné koledy,
napø. Tichá noc èi Zpívala synu matièka. Velmi ochotnì také vyhovìla
pøání publika a na závìr zazpívala hned dvì verze písnìAve Maria.
-PM-

Jako ji v minulých letech, také letos pøišel mezi naše dìti Mikuláš. Setkání s ním se
uskuteènilo v sobotu 3. prosince v sále kulturního domu. Sál do posledního místeèka zaplnily
dìti se svými rodièi i prarodièi.
Pro dìti byl pøipravený program. Mimo jiné vidìly pohádku o tom, jak Køemílek a
Vochomùrka stavìli klouzaèku nebo o neposedném kozlíkovi, který hledal Mikuláše, kterého
nakonec, spoleènì s dìtmi, pøivolali. Mikuláš, andìlé a èerti se nejprve dìtí poptali, jak se celý
rok mìly a ty odvánìjší pøicházely za nimi na pódium, aby pøedvedly, co hezkého se nauèily.
Za to je andìlé odmìnili pamlskem. Potom Mikuláš s andìly i èerty sestoupil dolù mezi dìti a
všechny od nìj dostaly balíèek sladkostí.
Letos, oproti jiným rokùm, však besídka neskonèila rozdáním dáreèkù.
Poté, co Mikuláš obdaroval posledního caparta, se všichni pøesunuli pøed kulturní dùm,
kde dìti z Valašenky zpìvem vánoèních koled slavnostnì rozsvítily vánoèní strom.
Vìøíme, e všichni odcházeli domù spokojeni a s dobrou náladou a tìšíme se,
e pøíští mikulášské setkání bude stejnì hezké jako to letošní.
Poøadatelé této ji tradièní akce - místní sdruení ODS, dìkuje tímto za
pomoc všem, kteøí nám svou štìdrostí a vstøícností pomohli pøipravit pøíjemné
odpoledne pro naše dìti.
-PM-

“ O svaté Barboøe
leívá sníh na dvoøe”
(4. prosinec)
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Listopad na videèské škole
Stìejní listopadovou akcí, na kterou se zamìøily dìti se
svými uèitelkami, byla pøíprava Vánoèní galerie. A tak se malovalo,
skládalo, vystøihovalo, tvoøilo a peklo. Pomáhaly maminky, jiní
pøíbuzní, kamarádi a pøátelé. Vše øídila paní uèitelka Mertová.
Koneènì bylo vše hotovo. Svìtýlka záøila, devááci pøedvedli svùj
program a paní øeditelka rozala první svíci na adventním vìnci,
take od 24. listopadu krášlí vánoèní galerie èást naší školy a
pøipomíná nám blíící se vánoèní svátky. Dìkujeme všem, kdo nás
podpoøili finanènì, vìtšinu sponzorù jsme zveøejnili v minulém
Zpravodaji. Dnes chceme ještì podìkovat paní D. Karasové
za sponzorský dar 500,- Kè a firmì COBBLER, s. r. o. Zašová,
zastoupené panem ing. Daliborem Švecem za sponzorský dar
3000, - Kè.
S jinou problematikou se seznamovali devááci, kteøí
1. listopadu vyslechli pøednášku na téma Sex,AIDS a vztahy.
Hudební obzory mladších ákù byly rozšíøeny
výchovnými koncerty ákù ronovské ZUŠ, které si vyposlechli
ètvráci 15. 11. a prvòáci 16. 11. Pro všechny dìti prvního stupnì byl
21. 11. urèen výchovný koncert v tìlocviènì školy. áci z 1. – 3. tøídy
navštívili divadlo v Novém Jièínì, kde vidìli pohádku Tøi èuníci
nezbedníci. Navíc mìly dìti z 1. – 3. tøídy besedu v knihovnì.
8. listopadu se konalo školní kolo Dìjepisné olympiády.
Zvítìzil Vít Mlnaøík z 9.tøídy a postoupil do okresního kola, které se
bude konat v únoru 2006.

Soutìilo se i ve sportu. Drustvo ze 6. a 7. tøídy vyhrálo
okrskové kolo ve vybíjené a zúèastnilo se 29. listopadu okresního kola
ve Vsetínì.
Naše školství se pøipravuje na výuku podle nových školních
vzdìlávacích programù. Proto se i dìti samy aktivnìji zapojují
do výuky, napø. pracují na vlastních projektech. Pááci se dlouhodobì
vìnují projektu Èlovìk a neivá pøíroda, v jeho rámci se spoleènì
zúèastnili opékání v Jedlovinì. 8. 11. té strávili ètvráci s pááky
tvoøivé odpoledne spoleènì se svými rodièi. Druháci a tøeáci se
ve svém projektu zabývali Vánocemi v jiných zemích a pøivítali mezi
sebou také své maminky, které jim pomohly s výrobou stromeèkù
na výstavku do školní galerie. V projektu Já a mùj svìt pokraèovali
devááci a spoleènì si 11.11. zahráli v Ronovì p. R. bowling.
Zapojili jsme se i do projektu Pøíbìhy bezpráví,
pøipravovaného Èeskou televizí a organizací Èlovìk v tísni.
28. listopadu se devááci podívali na video Hitler, Stalin a já o ivotì
H. Blochové a o tom, jak proívala dobu od nástupu fašismu a do
poèátku 21. století. Jak se v této dobì ilo ve Vidèi, povykládala potom
dìtem kronikáøka obce paní M. Švajdová.
Paní Švajdová pøišla také v rámci konèícího projektu Èlovìk
a neivá pøíroda pobesedovat s pááky na téma obnovitelné a
neobnovitelné pøírodní zdroje. Dìti beseda nadchla a domluvili jsme si
rovnou další.
M. Peèalková

Pøedvánoèní èas v mateøské škole
Nejkrásnìjší svátky v roce - vánoce - mají kouzelnou moc.
Je to pøíleitost k setkávání, zamyšlení a vzpomínání. Je to èas
radosti a štìstí, zvláštì pro dìti. I my v mateøské škole si èekání
na vánoce dostateènì vychutnáváme. Úèelem není školku jen
vánoènì naparádit. Smysl pøedvánoèního období je v citlivém
prohlubování vzájemného pøátelství, radosti a tìšení. Mladší dìti se
od starších uèí samostatnosti, starší dìti jsou osloveny potøebou
pomáhat, uèí se trpìlivosti a laskavosti k druhým.
Chtìla bych Vám pøiblíit atmosféru èasu, kdy do vánoc
zbývá opravdu jen málo, kdy vrcholí pøípravy, zdobí se, vyrábí se,
peèe cukroví, aranují vìtvièky, voní pomeranèe. Letos dìti samy
navrhly, e by na oslavu sv. Mikuláše pozvaly i maminky a tatínky.
Nyní bylo potøeba vyzdobit celou školu. Ze všech stran na nás
pokukovali roztomilí i strašliví papíroví èertíci. Staršáci dopoledne
upekli linecké cukroví, které slepovali marmeládou. Nejdùleitìjší
bylo nacvièování vystoupení, kterým by dìti Mikuláše potìšily.
V úterý, 6. prosince, kdy u se venku stmívalo, spìchaly maminky,
tatínkové a všichni ti, co mají naše dìti rádi, do školky.
Posadili se k nazdobeným stolùm s malým pohoštìním, a
èekali, èím je dìti ještì pøekvapí.
Nejdøíve zazpívali a zatanèili ti nejmenší a snaili se svým
bezprostøedním vystupováním pøivolat Mikuláše. To se jim také
povedlo. Za zvuku zvoneèku vstoupil do místnosti vysoký mu, bíle
obleèen s biskupskou èepicí na hlavì, krásný adìl s obrovským
košem plným balíèkù pro hodné dìti a samozøejmì také èert.

Mikuláš dìti pochválil za to, e tak hezky zpívaly, jinak by cestu
do školky nenašel. Teï pøišli na øadu pøedškoláci, aby pøedvedli, co
všechno se nauèili. Holèièky se zmìnily v nádherné princezny v krásných
šatech a z chlapcù byli princové v dokonalých kostýmech. Zahráli
pohádku “O barevném království”, zatanèili menuet a své vystoupení
zakonèili písnièkami a básnièkami o Mikulášovi a èertovi. Dìti byly
odmìnìny bouølivým potleskem a sladkým balíèkem od andílka. A jestli
èert nìkoho strèil do pytle? Kdepak! U nás ve školce nepochodil. My
máme jen hodné dìti, a tak musel do pekla s prázdnou. Pøítomní si však
z našeho spoleènì proitého odpoledne odnesli domù alespoò kousek
pohody a radosti. Všichni jsme se rozcházeli s úsmìvem.
Celý kolektiv mateøské školy Vám pøeje, a pocítíte to pravé
kouzlo vánoc. Èlovìk je v tu dobu - tøeba jen na chvíli - jiný: citlivìjší,
vnímavìjší a vstøícnìjší. Zkuste, alespoò o vánocích, zapomenout
na starosti a problémy, nikam nespìchejte a uijte si sváteèní pohodu.
Jana Martinková

ØEDITELSTVÍ MATEØSKÉ ŠKOLY DÌKUJE ÈLENÙM
HONEBNÍ SPOLEÈNOSTI VE VIDÈI ZA POSKYTNUTÍ
PENÌNÍHO SPONZORSKÉHO DARU VE VÝŠI 2.400,- Kè.
ÈÁSTKA BUDE VYUIT A K ZAKOUPENÍ RÁDIA.

j k j k j k j

Z místní knihovny
!!!UPOZORNÌNÍ !!!
Pøed vánoèními svátky vás nebudu zatìovat dlouhým povídáním.
Jenom vám chci zdìlit, e pøišly tøi cirkulaèní soubory, dva ze Vsetína a tøetí
z Ronova p. R.. Pravidelnì knihovnu navštìvují dìti ze ètenáøského krouku.
Pomohly mi ji vánoènì vyzdobit. Zavítal k nám také Mikuláš, ale protoe byla
celý den vypnutá elektøina nepøišlo moc dìtí. V knihovnì byla zima a nešly
poèítaèe. Znovu pøipomínám, e internet je zdarma.
Knihovna bude v provozu i po Vánocích. Výpujèní doba St, Pá
od 12.00 do 17.00 hodin se nemìní stejnì jako ètenáøský poplatek.
Všem spoluobèanùm pøeji Vánoce plné pohody a úspìšný rok 2006.
Knihovnice D. Karasová

Cvièení TAI CHI bude bývat
od 4.1.2006 kadou støedu
v nové hale na “Sahaøe”
v dobì od 18.00 do 19.00 hodin
SPV Vidèe
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Proè právì smlouva o stavebním spoøení je základem?
Nejvýnosnìjší a zároveò nejbezpeènìjší je
v Èechách stavební spoøení.
Èeské domácnosti v nìm v polovinì roku 2005 mìly stále nejvìtší èást úspor,
celkem 304 miliard korun. Podíl stavebního spoøení na celkovém objemu úspor pøitom
posiluje.
Na tuzemském trhu pøedstavuje stavební spoøení s pevným úroèením vkladù,
státní podporou a výhodnými úvìrovými podmínkami prakticky bezkonkurenèní
nabídku.
Nejvìtší poloku v poskytovaných bankovních úvìrech obèanùm pøedstavují
pùjèky na bydlení. Má to své dùvody. Vlastní støecha nad hlavou patøí mezi
nejdùleitìjší ivotní priority. Stav bytového fondu si ádá investice do nové výstavby i
do modernizace bydlení.
Nejvìtším poskytovatelem úvìrù na bydlení v Èeské republice ve srovnání
s bankami a stavebními spoøitelnami je Èeskomoravská stavební spoøitelna.
Od roku 1993, kdy stavební spoøení vstoupilo na èeský trh, do konce tøetího
ètvrtletí 2005 poskytla ÈMSS svým klientùm bezmála 500 tisíc meziúvìrù a úvìrù
ze stavebního spoøení v celkovém objemu 92 miliard korun. ÈMSS je tak nejvìtším
poskytovatelm úvìrù na bydlení v ÈR, ale té úvìrovou institucí s nejvìtšími
zkušenostmi. Stavební spoøení a s ním spojené úvìry se bìnì a s úspìchem vyuívají
na financování velkých investic do bytových potøeb. A stejnì tak jsou ideálním
prostøedkem pro financování modernizace bydlení. Odborníci se pøitom shodují, e
oproti hypotékám má stavební spoøení i mnoho dalších pøedností.
ÈMSS se pøitom drí zásady, e na zpracování úvìrové ádosti není nikdy
klient sám. Vdy je mu po ruce radou, informací a pomocí jeho osobní finanèní poradce
ÈMSS.
Rozvìtvená a široce dostupná sí finanèních poradcù ÈMSS ji dnes svým
klientùm zajišuje i výhodu vyøízení úvìru u klientù doma.
Bezplatné finanèní poradenství Vám poskytne :
Jarmila Balhárková – finanèní poradce
mobil 737 637 763
Vladislava Volfová
obchodní øeditelka ÈMSS, a. s.

Lednové lyování
Turisté Vidèe poøádají ve dnech
28.-29.1.2006 lyování ve Velkých Karlovicích.
Doprava vlastí, ale pokud bude naplnìna ubytovací
kapacita 35 osob, dopravu zajistíme (do 100 kè tam i
zpìt) v tomto pøípadì zastavíme zájemcùm o Bílou
stopu na Soláni.
abychom jim umonili výbìr z nìkolika tras (od 840 km). Zájemci o sjezdové tratì po ubytování
v Karlovarské hospodì si mohou vybrat z nìkolika
lyaøských støedisek v blízkém okolí. (Bìkaøùm se
o vìci postaráme). Délky sjezdových tratí od 100 m
do 1000 m, všechny stupnì obtínosti. Celodenní
vstupné od 160 do 300 Kè, pùldenní od 100 do 150
Kè, veèerní do 200 Kè.
Všichni se spoleènì sejdeme u veèeøe
v Karlovarské hospodì. Na veèer je mono (ale
dopøedu objednat) bowling nebo relaxaèní centrum
(rùzné druhy sauny, masáí, zábalù, whirpolu èi
posilovny). Vše je v bezprostøední blízkosti
Karlovarské hospody. Nocleh bude ve výše zmínìné
hospodì ve vlastním spacím pytli (staèí i deka - bývá
hodnì vytápìno) na pokojích po 15 osobách,
sociální zaøízení na chodbì. V nedìli po snídani
monost navštívit mši v jednom z nejstarších
døevìných kostelù valaška èi lyovat. Po obìdì
odjezd domù.
Pøípadným nadšencùm bílé stopy
umoníme zmìøení svých sil s autobusem. Start Soláò, cíl - Vidèe škola.
Cena noclehu + veèeøe + snídanì + obìdu
+ èaje je 200 Kè. Odjezd v sobotu 07:45 hodin
od školy. Vše bude upøesnìno v lednovém
zpravodaji.
Zájemci hlaste se na tel: 571 625 109
mob: 739 023 743
A.Mikulenka

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ÈESKÉHO SVAZU VÈELAØÙ
RONOV POD RADHOŠTÌM
85 LET RONOVSKÉHO VÈELAØSKÉHO SPOLKU
Vèela je ivoèich, který obývá naši planetu tisíce let bez závislosti na existenci èlovìka. Díky své opylovací èinnosti je
aktivním èlánkem ekologického systému zemì. Poskytuje øadu produktù, jejich spotøebu si èlovìk na cestì svého vývoje osvojil a v této
souvislosti pojal vèelu jako uiteèný hmyz a zaèal ji chovat. Chov vèel a vèelaøství je èlovìkem rozvíjeno ve prospìch celé lidské
spoleènosti. VÊminulosti se vèelaøství vìnovaly pøevánì významné osobnosti z kadé oblasti lidského konání (pan starosta, pan faráø,
pan uèitel, …..). I dnes vèelaøi pøedstavují obèany s vysokou citlivostí k pøírodì, ivotnímu prostøedí a ostatním lidem. V letošním roce
uplynulo 85 let od zaloení vèelaøského spolku v Ronovì pod Radhoštìm.
Dne 31.7.1920 byl, na základì ádosti Zemského ústøedí spolkù pro Moravu, zaslanou Moravskému místodritelství
v Brnì, zaloený Vèelaøský spolek pro Ronov pod Radhoštìm a okolí. Tento spolek sdruoval vèelaøe 12 obcí z okolí Ronova. Uvedené
datum ale není poèátkem organizovaného vèelaøství v naší ronovské kotlinì.
Za právo vèelaøit si vrchnost ji v dávnovìku vybírala poplatky. Tak se dá usuzovat, e ji v té dobì vznikala urèitá forma
evidence vèelaøù a jejich vèelstev. V 16. století vznikaly cechy lesních vèelaøù, které se øídily svými øády. Øád vèelaøský, vydaný roku 1581
Bernardem ze erotína pro panství Valašské Meziøíèí a Ronov, byl u nás jedním z nejvýznamnìjších. Jako kadý jiný stanovoval øadu
povinností vèelaøùm pøi chovu a ošetøování vèelstev. Záznamy o existenci vèelaøství v naší oblasti mùeme najít v gruntovní knize z roku
1650. V 18-tém století Marie Terezie ve svých patentech vìnovala nezanedbatelnou pozornost a podporu vèelaøství a jeho rozšiøování.
Vèelaøi z našeho kraje byli do roku 1920 souèástí spolku valašskomeziøíèského. Co bylo podnìtem k zaloení ronovského
vèelaøského spolku dnes nevíme a i údaje o èinnosti spolku v uplynulých letech jsou bohuel sporé. Co ukazuje na jeho neformální
charakter a ryze zájmové èlenství.
V roce 1986 se od ronovského spolku odštìpily okolní obce mimo Vidèe. V okolí Ronova vznikly ètyøi nové vèelaøské
spolky (Horní, Prostøední a Dolní Beèva - Hutisko s Viganticemi - Valašská Bystøice - Zubøí). Pøi posledním ohlédnutí v roce 2000 mìl
ronovský spolek 80 èlenù, kteøí obhospodaøovali 484 vèelstev. Na konci letošního roku 2005 má spolek 68 èlenù, kteøí chovají 542
vèelstev (v Ronovì je 43 vèelaøù a s 238 vèelstvy a ve Vidèi je 25 vèelaøù s 304 vèelstvy). Poèet èlenù spolku má dnes klesající trend.
Pøesto se objevují v jeho øadách noví mladí vèelaøi, kteøí pøevzali vèelí hospodáøství od svých otcù a dìdù, ale i takoví, kteøí si sami
ve vèelaøství našli svého nového koníèka a zalíbení.
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85 LET RONOVSKÉHO VÈELAØSKÉHO SPOLKU
Chov vèel je pro vèelaøe v našich podmínkách koníèkem, který pøináší miliónové hodnoty celé spoleènosti. Ty se však nijak
neprojevují v osobním profitu jednotlivých vèelaøù, a tak vèelaøství pro nì zùstává stále tím koníèkem a dìláním radosti svým
nejbliším a sousedùm. Ronovský vèelaøský spolek má dnes statut základní organizace Èeského svazu vèelaøù Ronov pod Radhoštìm.
Je zájmovým sdruením všech vèelaøù, kteøí pùsobí v regionu Ronovska (na katastrálních územích mìsta Ronova p/R a obce Vidèe).
Jejím posláním je vytváøet základnu pro zdravý chov vèel a vèelaøení v místì a jeho rozvoj ve prospìch vèelaøù a celé spoleènosti.
Do dalších let si pøejeme, aby se nám daøilo udret stávající zdraví vèelího chovu a dìlat radost sami sobì a našim blízkým
tak, jak tomu bylo dosud. V této souvislosti všem našim pøátelùm a známým oznamujeme, e na sobotu, 21. ledna 2006, pøipravujeme
první vèelaøský bál v Ronovì. Uskuteèní se Na Harcovnì, hrát bude "Navalen tým" a medovina poteèe proudem.
A úplnì na závìr: "Váení pøátelé, naší známí a blízcí, dìkuje Vám za Vaši pøízeò, kterou jste nám vìnovali v letošním roce,
pøejeme Vám krásné vánoce a do nového roku pøejeme hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti.
Za výbor ZO ÈSV Ronov p/R, Vlastimil Dorotík - pøedseda spolku

Vánoce, Vánoce pøicházejí ...
Kde se vzalo èeské slovo VÁNOCE?
Podle odborníkù zøejmì vzniklo z nìmeckého
výrazu Weinachten, odvozeného ze støedohornonìmeckého
výrazu “ze den wilhen nahten” (v posvátných nocích). Šlo
o pøedkøesanské sváteèní dny spojené se svátky zimního
slunovratu.

A jak VÁNOCE zní ve svìtì
CHRISTMAS anglicky
ID AL-MILAD arabsky
JUL dánsky
KRISTNASKO v esperantu
CHAGAMOLAD HANOSTRI hebrejsky
NATALE
italsky KURISUMASU japonsky NOEL francouzsky
BOZE NARODZENIE polsky
JOULU finsky
RADESTV O rusky

Co pøináší o vánocích štìstí ...
- Kdy v noci na Boí hod vystøelíte z pušky smìrem k mìsíci
- Èerstvý chléb upeèený 25.12. a èerstvá vejce snesená tý
den mají kouzelnou moc
- Štìdrý den v pondìlí - dobrá úroda, hodnì medu
- Štìdrý den v úterý - bude hodnì vína a obilí
- Boí hod ve ètvrtek - podaøilo se výhodnì prodat dobytek
- Boí hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim

A co pøináší smùlu...
- Pøed pùlnoèní mší se nesmí šít, plést, protoe by myši dílo
znièily
- Na štìdrý den se nesmìjí èistit chlévy a stáje, pak by
dobytek kulhal
- Na štìdrý den se nesmí prát, pøináší to smùlu a neštìstí
do domu
- Na štìdrý den nepište své milé - milému zamilované psaní,
jinak by to mohlo znamenat rozchod

Kdo zdobil vánoèní stromky jako první
Nestavìla je první, jak by se mohlO zdát, bohatá
šlechta, ale zvyk se rozmohl nejprve mezi bohatými
mìšanskými rodinami. Pùvodnì se v èeských zemích stavìly
jeslièky.

Staré ozdobièky
V Krušnohoøí se dìlaly pøed Vánocemi domeèky a

postavièky nebo i stromeèky z papíru nebo døevìných tøísek,
ruènì se malovaly a sypaly drceným sklem. Za války, kdy
byla nouze, se sypaly solí.

Bøezové pruty jako dárek
Nìkde bývalo zvykem, e pastýøi dávali hospodáøi
o Štìdrém dni bøezové pruty s vìtvièkou tisu nebo smrku.
Tìmito pruty se pak trestaly neposlušné dìti a zjara se jimi
šlehal dobytek nebo housata, kdy se poprvé vyhánìly
na pastvu. Zvíøata pak mìla dobøe rùst a být zdravá.

Bohatý stùl
Proè bylo na Štìdrý den tolik chodù? Dnes si vìtšinou
myslíme, e to mìl být projev hojnosti. Pùvodnì, ale šlo o nìco
jiného. Naši pøedkové vìøili, e èím více bude chodù, tím se prý
na poli urodí více mandelù. Podle zvyku jich mìlo být devatero,
protoe jde o magické èíslo. Skladba jídla se kraj od kraje
mìnila, ale leccos bylo spoleèné. Prvním chodem bývaly
oplatky - nìkde s medem, jinde s èesnekem nebo se šípky èi
bylinkami. Potom se podávala polévka - zasmaená a nejèastìji
houbová. Ryby, jak je známe dnes, se jedly spíše
v rybníkáøských oblastech. Jinde bylo hlavním chodem
vepøové maso.
Na Vánoce se pøipravovala øada tradièních pokrmù.
Mezi nì patøila i vánoèní muzika. Skládala se ze sušeného
ovoce, podle toho, co bylo v dané oblasti k dispozici.
V Èechách se kdysi na Štìdrý den hojnì pilo pivo.
Dnes nám to pøipadá divné, ale byl to ve skuteènosti jakýsi
obøad, protoe slavnostní pití piva mìlo pøinést zdar úrody a
dobytka.
Tak to bylo nìco z historie vánoèních svátkù. A co
udìlat pro to, aby ani v dnešní, tolik uspìchané, dobì Vánoce
neztratily své kouzlo a my si je mohli uít v klidu, míru a
pokoji? Není to nic sloitého:
1) Zapomeòte na to, e o svátcích musí být
naklizeno. Nejdùleitìjší je pohoda celé rodiny. Chcete-li
vzbudit dojem, e jste intenzivnì pracovala, pøetøete nábytek
leštìnkou. Její vùnì automaticky vzbuzuje dojem èistoty a
poøádku.
2) Vyzdobte si byt barevnými vánoèními ozdobami
3) Rozsvite si svíèky, tøeba i v oknech, aby k Vám
vánoèní pohoda našla cestu
4) Buïte manaerem - do sváteèních pøíprav zapojte
celou rodinu. Zredukujte práce, spravedlivì je rozdìlte,
kontrolujte, chvalte.
5) Na vchodové dveøe zavìste sváteèní dekoraci, a
pøíchozí vìdí, e jsou vítáni.
6) Slavnostní ubrus navodí tu správnou atmosféru,
zvláštì ten s vánoèními motivy.
7) Vanilkové lusky spojte stuhou a rozvìste všude
po bytì. Ten získá tu správnou vùni po vánoèním cukroví ... A
potom si u jen v klidu vychutnejte èas èekání na Jeíška.

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem v naší obci
Vážení čtenáři zpravodaje a fotbaloví příznivci, toto číslo Vám přináší slíbené kompletní ohlédnutí za mistrovskými zápasy všech tří
fotbalových družstev TJ Vidče v podobě tabulek soutěží a střelců.

Muži
– Středomoravská 1.A třída, sk. A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val.Příkazy
Lhota u Vs.
Slušovice
Juřinka
Újezd
Hutisko-Sol.
Val.Bystřice
Vigantice
Vidče
Poličná
Hrachovec
Vlachovice
Brumov B
Bylnice

9
9
6
6
5
6
5
5
3
4
4
3
3
1

3
2
5
3
5
2
4
3
6
2
2
3
2
2

1
2
2
4
3
5
4
5
4
7
7
7
8
10

45:16
36:19
24:20
33:21
21:16
18:26
19:20
21:20
17:19
13:19
13:19
19:25
21:27
11:37

30
29
23
21
20
20
19
18
15
14
14
12
11
5

Dorost
- Okresní přebor dorostu, skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Růžďka
8
Vidče
7
Hrachovec 7
Dol.Bečva 7
Hor.Bečva 6
V.Bystřice 5
Pr.Bečva 5
Hutisko
6
Juřinka
4
Vigantice 5
Choryně 4
Poličná
2
Lhotka n.B 1

2
3
2
1
3
4
4
1
6
1
3
3
1

3
3
3
5
4
4
4
6
3
7
6
8
11

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE TJ Vidče - výsledky - PODZIM
MUŽI
DATUM
13.-14.8 V - Újezd
20.-21.8.

DOROST

47:13
29:16
41:22
39:23
22:20
31:28
28:26
22:27
26:20
14:24
27:32
17:41
11:62

26
24
23
22
21
19
19
19
18
16
15
9
4

2005

ŽÁCI mladší

1:1

Poličná - V
2:0
27.-28.8. V - Lhota u Vs.
2 : 2 Choryně - V
3:0
volno
3.-4.9. Hrachovec - V
0 : 0 V - Val.Bystřice 6 : 2 V - Val.Bystřice
5:1
10.-11.9. V - Bylnice
4 : 1 Juřinka - V
0 : 0 Valašský "B" - V
7:1
14.9.
Hutisko - V
0:3
17.-18.9. V - Hutisko
4 : 0 V - Lhotka n.B.
8 : 0 V - Hošťálková
5:0
24.-25.9. Vigantice - V
1 : 1 Růžďka - V
5 : 0 Hovězí - V
0:2
28.9.
V - Vigantice
2:0
1.-2.10. V - Juřinka
2 : 2 Pr.Bečva - V
3 : 3 Poličná - V
4:0
8.-9.10. Val.Bystřice - V 1 : 1
volno
V - Branky
18 : 0
15.-16.10. V - Slušovice
0 : 2 Poličná - V
1 : 1 Lhota u Vs. - V
3.0
22.-23.10. Brumov "B" - V 3 : 0 V - Hor.Bečva
1 : 0 V - Dol.Bečva
1:3
29.-30.10. V - Val.Příkazy
0 : 3 Dol.Bečva - V
1 : 2 Police - V
0:9
5.-6.11. Vlachovice - V
1 : 2 V - Hrachovec
3 : 0 V - Hutisko
13 : 1
13.11.
V - Hutisko
0:1
I během zimy fotbalová skříňka v centru obce, Videčský zpravodaj 1x/měsíc;
www.vidce.org - sekce fotbal; úterní Naše Valašsko

Mladší žáci
- Okresní přebor mladších žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

V.Bystřice 9
Poličná
9
ValašskýB 7
Vidče
6
Lhota u Vs. 5
Dol.Bečva 5
Hovězí
4
Hošťálková3
Police
3
Hutisko
1
Branky
0

0
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0

1
1
2
4
3
3
6
6
7
9
10

61:9
52:3
64:12
53:19
30:8
27:15
22:13
21:35
18:40
19:82
0:131

27
27
22
18
17
17
12
10
9
3
0

(pozn: ani u posledního družstva není
ve skóre tisková chyba)

Střelci podzimu:
MUŽI: 1. Michal Kramoliš - 7; 2.-3.
Radek Mičkal + Dalibor Nerad - každý 3; 4.-7.
Martin Dobeš + Pavel Drda + Lumír Ondřej +
Petr Pavelka – každý 1. DOROST: 1. Lukáš
Vala – 8; 2.-3. Michal Cáb + Jakub Telecký –
každý 6; 4. Ondřej Skotnica – 3; 5. Tomáš
Kolíbal – 2; 6.-8. Zdeněk Knébl + Zdeněk
Křenek + Nohavica – každý 1. MLADŠÍ
ŽÁCI: 1. David Vávra – 23; 2. Daniel Jurča –
10; 3.-5. Petr Nerad + Jiří Smutek + Petr
Mičkal – každý 3; 6.-8. Adam Hlaváček +
Marian Chuděj + Dušan Kramoliš – každý 2;
9.-13. Lukáš Fuksa + David Kašpar + Jaroslav
Pončík + Dalibor Švec + Lukáš Vávra – každý
1.
Další Videčský zpravodaj vyjde až
v lednu 2006. Proto už nyní dovolte, abych
Vám všem, fotbalistům a také Vám, čtenářům,
popřál do celého příštího roku pevné zdraví,
málo starostí a hodně radostí spolu s mnoha
úspěchy.
Mgr. Petr Liška

Plán práce komise pro školství,
mládež, volný čas a sport na rok

2006
Komise bude pracovat v roce 2006 v tomto složení: Viktorie Hajná, Alena Petruželová, Alena Mičkalová, Jitka Macečková,
Naděžda Jaskulová, Simona Jurčová, Lenka Machulová, Petr Jurča a Zdeněk Křenek.
Plánování práce komise na rok 2006 kopíruje v podstatě úspěšný rok 2005. Vsadili jsme na konání akcí, které měly úspěch u dětí,
mládeže i dospělých, a proto je možné je nazvat už tradičními. Velkým úspěchem je také bezproblémová funkce SPV a jeho rostoucí počet
členů. Na základě zkušeností z předchozích let byl sestaven nejen tento plán práce, ale i rozpočet, protože Tj, SPV i některé akce komise jsou
závislé na finanční podpoře obce.

Body programu:
1. Stále pokračovat v naplňování volného času dětí, mládeže i dospělých, tj. zajistit činnost Tj, všech oddílů SPV,
případně kroužků.
2. III. zimní olympiáda - v případě dostatku sněhu - leden, únor
3. III. ročník turistického výšlapu okolo Vidče - pro širokou veřejnost - květen
4. Jednodenní poznávací, turistický a relaxační zájezd pro děti i dospělé - jaro, podzim
5. Dětský den ve spolupráci s místními hasiči - červen
6.Poznávací a turistický zájezd pro dospělé - Skalní města východních Čech - září 7. Drakiáda - soutěž pro rodiče s
dětmi - září 8. Průvod broučků - soutěž o nejkrásnějšího broučka a berušku - říjen 9. Stále vylepšovat prostředí a
vybavení sauny 10. Operativně řešit návrhy a nápady na další akce, budou-li proveditelné organizačně a finančně,
např. besedy o cestování pro školní mládež i širokou veřejnost, exkurze aj.
Marcela Švajdová předsedkyně komise

8.

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

Výroèní zpráva komise pro školství, mláde, volný èas
a sport za kalendáøní rok 2005
Komise pracovala v tomto kalendáøním roce ve sloení:
Viktorie Hajná, Alena Petruelová, Alena Mièkalová, Jitka
Maceèková, Nadìda Jaskulová, Simona Jurèová, Lenka
Machulová, Petr Jurèa a Zdenìk Køenek.
Plánovaný plán práce se nám podaøilo naplnit, i kdy byl
hodnì závislý na financích. témìø pøi všech akcích úzce
spolupracujeme s SPV, jako odborem TJ, je sdruuje na 200 èlenù, a
to od dìtí z MŠ a po seniory. Proto je nejdùleitìjším úkolem zajistit
èinnost všech oddílù SPV, a tak pokraèovat v naplòování volného
èasu dìtí, mládee i dospìlých. Toto se v roce 2005 skuteènì daøilo
opravdu velmi dobøe. Všichni cvièitelé budou mít od tohoto roku
také odbornost ”Cvièitel III.tøídy.”
Zmínila jsem, e témìø pøi všech akcích úzce
spolupracujeme s SPV. Je to dáno tím , e vìtšina èlenù pracuje jako
dobrovolní cvièitelé SPV. Jejich velké nasazení, vèetnì dalších
ochotných dobrovolníkù, se projevilo pøi první akci II. zimní
olympiádì. Celý organizaèní tým, který tvoøilo 25 lidí, odvedl
skuteèný kus práce a snad i proto se olympiáda tak vydaøila.
Další únorovou akcí byla beseda o státech JV Asie, které
byly postieny vlnou tsunami na pøelomu roku 2004-2005. Celé
povídání s promítáním mìlo velký úspìch, a proto jsme se rozhodli
uskuteènit další podobnou akci na podzim.
V kvìtnu jsme poøádali dvì akce. II. roèník výšlapu kolem
Vidèe byl pøevánì v reii obou turistických oddílù SPV a vydaøil se
více ne výbornì. Další akcí byl jednodenní turistický a poznávací
výlet na Slovensko je byl pøevánì v reii oddílù turistù seniorù.
Zájezd byl perfektní, i kdy stáøí úèastníkù bylo od pìti do 75 let.
Horší to bylo s akcí Dìtský den. Neskuteènì špatné poèasí
nás nutilo stále odkládat termín, ale nakonec se vše povedlo. Je tøeba
vyzvednout nejen zapojení všech cvièitelù SPV i èlenù komise, ale i
mnoha dobrovolníkù z øad nejstarších ze ZŠ, støedoškolské i
vysokoškolské mládee. Také místní hasièi tentokrát zabodovali,
protoe si pøipravili pro dìti nejen ukázky hasièské techniky, ale i
soutìe s odmìnami.
Pro vyznavaèe poznávání a turistiky byl opìt pøipraven
podzimní zájezd, a to do Orlických hor. Protoe všechny ohlasy byly
kladné, domnívám se, e i tato akce byla velmi úspìšná.
V poøadí ji II. roèník Drakiády probìhl první øíjnovou
sobotu opìt na Pøizbì. Nejúspìjšnìjší létající draci byli odmìnìni
nejen perníkovými draky, ale i pìknými cenami.
Prùvod brouèkù, který jsme poøádali loni poprvé k výroèí
republiky, jsme zopakovali i letos. Úèast dìtí byla náleitì
odmìnìna jednak keramickými plaketami s brouèkem, pìknými
cenami pro vítìze a pøedevším pro všechny filmem Úasòákovi.
Tøetí akcí øíjna byl jednodenní poznávací a relaxaèní
zájezd na Slovensko, který pøipadl na náš státní svátek. I tentokrát
nám pøálo poèasí, a proto všem úèastníkùm, tj. pøedevším dìtem se
zájezd velmi líbil.
Poslední akcí komise bylo povídání o cestování západní
Afrikou spojené s promítáním diapozitivù, které v místním kinì
pøedvel øeditel CK Vsacan tour ze Vsetína JUDr. Libor Bureš.
Nepøišlo tolik lidí jako v únoru, ale i tak se její úèastníci dovìdìli
spoustu nového o ivotì ve vzdálených zemích.
Naše práce nespoèívá jen v organizování akcí, které byly
jmenovány, ale také se v rozpoètu poèítá s vylepšením sauny.
Správce sauny spolu s pomocníky se stále snaí o její vylepšení.
Škoda, e této vynikající nabídky k vylepšení zdraví vyuívá
pomìrnì málo lidí.
Moná, e si mnozí všimli umístìných informaèních
tabulí u OÚ. Z iniciace komise vyšel poadavek umístit turistickou
mapu a lavièky. Nakonec se ve spolupráci OÚ, CHKO a našeho
pøání umístily tabule tøi, na kterých jsou údaje z historie a
souèasnosti obce i turistická mapa.
Letos se nepodaøilo komisi z technických dùvodù
uskuteènit dva body programu: zprovoznìní høištì za farou-celý
sportovní areál je plánován na Sahaøe a nemá cenu plýtvat silami a
financemi jinde. Dále besedu o cestování pro školní mláde, nebo

kvùli rekonstrukci elektrických obvodù v ZŠ byl pøedèasnì ukonèen
školní rok.
Na závìr zprávy chci podìkovat úplnì všem, kteøí kdykoliv
jakkoli pomohli pøi realizaci všech akcí komise, a u jsou
èleny komise èi SPV, ale také našim pøíznivcùm z øad obèanù - panu
Josefu Vièanovi za monost pouívat høbitovní domek pøi akcích
na Pøizbì, triu Blanka, Milan, Karel pøi pøípravì obèerstvení na Sahaøe,
Petru Jurèovi, který nám vychází vstøíc pøi pøípravì obèerstvení i
pronájmu Sahary pro nìkteré naše akce, panu Václavu Bitalovi
za pomoc pøi zimní olympiádì a dalším dobrovolníkùm z øad
støedoškolské a vysokoškolské mládee. Velkým pomocníkem je i OÚ,
který zajišuje akce zèásti i finanènì. Zároveò musím vyøídit díky i
rodinným pøíslušníkùm, kteøí tolerují domácí absenci pøi pøípravách i
konání našich akcí. Nemohu vynechat ani naše ochotné sponzory,
spolupráci místní organizace hasièù a pøedevším naše pøíznivce diváky
z øad videèských obèanù.
Na úplný závìr ještì jednou díky a pøání, aby nám vydrel
elán všechny tyhle akce konat, pøitom pravidelnì pracovat s oddíly
SPV a neztratit nadhled, dobrou vùli a optimismus, i kdy se vše nedaøí
na 100%. Pøeji všem spoluobèanùm pevné zdraví, hodnì štìstí, radosti
a dobré pohody do nového roku a hlavnì krásné a spokojené vánoèní
svátky mezi svými blízkými v rodinném kruhu.

Volejbalový turnaj
Volejbalový oddíl SPV Vidèe uspoøádal v sobotu 12.
listopadu 2005 amatérský volejbalový turnaj. Sešlo se na nìm 5
drustev. I kdy se jednalo o amatéry, mnohé výkony pøedèily
oèekávání. Na turnaj pøišlo i pomìrnì dost divákù, a to nejen z øad
dospìlých, ale i mládee. Pro hráèe i diváky bylo pøipraveno obìtavci
místního oddílu bohaté obèerstvení v klubovnì SPV. Pro drustva
na 1. a 3. místì pak poháry a pro kadé dárkový balíèek.
A jak to všechno dopadlo? Naše drustvo si tentokrát vybralo
smùlu za celou sezónu.Výhry v jednotlivých zápasech unikly vdy jen
o bod, a tak na Videèský tým Sahara zbyla a pátá pøíèka. Bramborovou
medaili získalo drustvo s názvem Nová paka, bronz patøil Citrusu,
støíbro Táborníkùm a první místo s nejvìtším pohárem od SPV Vidèe si
odvezl tým s kuriózním názvem Údolí sviní.
Turnaj se všem zúèastnìným líbil, nebo si dobøe zahráli a
nakonec se i dobøe pobavili. Jako skvìlého organizátora je tøeba
pochválit vedoucí místního volejbalového oddílu R. Fabiánovou a
podìkovat i sponzorùm, pøedevším místní firmì Stavest Radoslava
Cába. Fotografie zúèastnìných týmù jste mohli najít i v novinách
Jalovec ze dne 29.11.2005.

Laponskem na Nordcap
V sobotu 26.11.2005 se uskuteènila v KD avízovaná
pøednáška o severu Evropy. Celou akci zorganizoval oddíl mladých
turistù se svým vedoucím A. Mikulenkou. Všichni zúèastnìní mìli
kromì jiného monost ochutnat marmeládu z pravých morušek
s domácími palaèinkami nebo jednohubky s tuòákem - speciality
severské kuchynì. Také se mohli pokochat krásnými zábìry z Islandu
na výstavì fotografií. Aby pøestávka nebyla nudná, zazpíval ještì
divákùm i jeden z ostravských písnièkáøù.
Je dobøe, e tento bohatý program navštívilo tentokrát dost
lidí. Mnozí Vidèané tak mohli obdivovat krásu pøírody severského
Laponska, zvyky tamních obyvatel i další zajímavosti o severní
Evropì. Nìkteøí se pøišli do KD osvìit i vzpomínky na své vlastní
cesty. Celý podveèer se velmi vydaøil nejen pro zajímavý program, ale
i pro pro pìknou atmosféru umocnìnou pøíjemným obèerstvením,
o které se starala dìvèata z oddílu. Zvídaví návštìvníci nevynechali
ani kroniku oddílu se zápisy za loòský a letošní rok, která byla
k nahlédnutí po celý veèer.
Marcela Švajdová
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