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Usnesení è. 71/2005
ze schùze Rady obce Vidèe konané 20.12.2005
535/05 Rada obce Vidèe bere na vìdomí kontrolu plnìní usnesení
è. 70/2005
536/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst. 2, písm.a)
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù a
v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Vidèe è. 18/2004 - bod
usnesení 206/2004, schválila návrh zmìny è. 6 rozpoètu pro rok
2005, dle dùvodové zprávy.
537/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst. 3, zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, odsouhlasila Dodatek
ke Smlouvì o spolupráci na projektu „Zavedení širokopásmového
internetu do obcí Zlínského kraje“ a povìøuje starostku obce
Dodatek ke Smlouvì podepsat.

zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, odsouhlasila ádost p.
J. Krhuta, Ronov p. Radh. o pronájem èásti pozemku
v
majetku obce p. è. 723/15 ( pro vybudování studny) a povìøuje starostku
obce zámìr pronájmu zveøejnit.
540/05 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace o zahájeném
øízení pro vydání územního rozhodnutí o umístìní stavby „kanalizace
Vidèe“.
541/05 Rada obce Vidèe projednala další postup pøípravy stavby
„kanalizace Vidèe“ a stanovila harmonogram pøíprav pro zadání
zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

538/05
Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace
o provedených plánovaných stavebních pracích bìhem listopadu a
prosince.

542/05 Rada obce Vidèe projednala a odsouhlasila text darovací
smlouvy uzavøené mezi Obcí Vidèe a organizací „Domácí péèe a
peèovatelská sluba v terénu Zubøí“, na základì které obec Vidèe
poskytuje uvedené organizaci finanèní dar na èásteènou úhradu
provozních nákladù spojených s dovozem obìdù seniorùm naší obce.

539/05 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst. 2, písm.m)

Mgr. Štìpánka Mikulenková

Ing. Dalibor Kubiš

Informace Obecního úøadu
Pracovní doba OÚ pro veøejnost
Pondìlí (úøední den)
Úterý
Støeda (úøední den)
Ètvrtek
Pátek

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 12:00

V dobì od 11:00 do 11:30 pøestávka na obìd
Mimo tyto hodiny je mono si s konkrétním pracovníkem OÚ
sjednat schùzku individuálnì.

Upozornìní
Vodárny a Kanalizace Vsetín , a. s., (dále jen VaK) ádají obèany, aby
od pracovníkù, kteøí provádìjí odpoèty odbìru vody z vodomìrù
v rodinných domech, vdy vyadovali jejich sluební prùkaz, který
si dobøe prohlédnou. Pozor, mnoí se pøípady, kdy se za kontrolní
pracovníky VaK(u) vydávají lidé, kteøí zde nepracují!

Informace k tradièní Tøíkrálové sbírce:
Sbírka probìhla v naší obci v sobotu, 7. ledna 2006. Šest skupin
koledníkù vybralo celkem 40 062, 50 Kè. Finance byly pøedány
Charitì Ronov pod Radh. Dìkujeme Vám za štìdrost.

Plán práce zastupitelstva obce na rok 2006
(øádné zasedání)
26. zasedání
27. zasedání
28. zasedání
29. zasedání
30. zasedání
31. zasedání

26. leden 2006
16. únor 2006
20. duben 2006
22. èerven 2006
24. srpen 2006
26. øíjen 2006

Zasedání vdy ve ètvrtek, v 17:00 hodin, OÚ Vidèe

Plán práce rady obce na rok 2006
leden
únor
bøezen
duben
kvìten
èerven
èervenec
srpen
záøí
øíjen

10. 1. a 26. 1.
14. 2.
7. 3. a 28. 3.
11. 4.
9. 5. a 30. 5.
13. 6.
11. 7.
1.8. a 15. 8.
12. 9. a 26. 9.
10. 10.

Schùze rady obce probíhají v úterý (výjimeènì ètvrtek), v 16:00
hodin, OÚ Vidèe

Štìpánka Mikulenková

Další informace
Mimoøádná opatøení proti ptaèí chøipce zrušena
Urèitì s úlevou pøijmou chovatelé i poøadatelé výstav, e
ve ètvrtek 8.12.2005 Státní veterinární správa ÈR ruší mimoøádná
veterinární opatøení, které pøijala 21.10.2005.
Znamená to, e se vracíme k témìø normálnímu reimu, jen
dosud platí zákaz dovozu drùbee, ptákù, násadových vajec a tepelnì
neopracovaného peøí ze zemí, kde se aviární influenza vyskytla, stejnì
tak jako do ostatních zemí EU, a omezení vstupu zájmových ptákù
ze tøetích zemí.
Od 8.12.2005 od 24 hodin se tedy umoòuje poøádání výstav
ptákù a poøádání soutìí poštovních holubù, pøièem stále platí
mimoøádné veterinární opatøení z 31.10., které stanoví, e jediným
místem vstupu do ÈR pro ptáky doprovázející jejich majitele (ptáky
v zájmovém chovu neboli pet birds) je letištì v Praze Ruzyni.
O zrušení mimoøádných veterinárních opatøení z 21.10.2005
rozhodl Milan Malena, ústøední øeditel Státní veterinární správy ÈR
na základì jednání Nákazové komise.
Dùvodem je to, e za 40 dnù platnosti mimoøádných
veterinárních opatøení, která zakazovala svody, trhy, výstavy a soutìe
za úèasti ptákù nedošlo na území ÈR ke zjištìní aviární influenzy, ani
nebylo vysloveno podezøení. Na základì anylýzy rizika monosti
zavleèení této nákazy na území ÈR lze øíci, e riziko jejího objevení se
u nás je vskutku minimální.
Josef Duben, tisk. mluvèí SVS ÈR
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Lednové lyování
Jak bylo avizováno v minulém èísle Videèského zpravodaje, e 28. - 29. 1. 2006 probìhne lyování s pøespáním v Karlovské hospodì.

Dne 28.1. 06 se sejdeme ve Velkých Karlovicích v restauraci U muzea do 9.00 hodin, kde budeme mít i ubytování ve vlastním spacím
pytli (za úplatu lze i lùkoviny - musí se nahlásit dopøedu). Poté si zájemci o sjezdové lyování mohou vybrat z nìkolika udrovaných tratí,
a nebo vyuít skupinové slevy s mladými turisty na sjezdovce u Bambuchù.
Pøíznivci bílé stopy mohou vyuít upravené bìecké tratì v okolí èi vlastní program. Cena vleku se skup. slevou bude do 150,- Kè
na den. Ceny vlekù ostatních jsou okolo 250 Kè na den i více. Monost i veèerního lyování. Všichni se spoleènì sejdeme u veèeøe
v Karlovské hospodì.
Veèer je monost navštívit fit centrum èi bowling (hlaste se pøedem). Ráno po snídani mùeme navštívit mši v jednom
z nejstarších døevìných kostelíkù Valašska. Ostatní mohou lyovat. Po obìdì odjezd domù.
Cena noclehu + veèeøe + snídanì + obìda a èaje je 200,- Kè (vl. spací pytel)
Pro bliší informace: tel: 571 625 109
mob: 739 023 743
A.Mikulenka

Informace komise pro školství, mláde, volný èas
a sport na leden 2006
Zaèal nový kalendáøní rok a je tøeba se pustit opìt
do práce. Pøipomínám lednové lyování poøádané vedoucím mladých
turistù ve Velkých Karlovicích ve dnech 28.-29. ledna 2006,
prezentované kompletním programem v prosincovém Zpravodaji.
První letošní akcí komise a SPV bude jiIII. Videèská zimní
olympiáda. Je pøedbìnì plánovaná na sobotu 4. února 2006. Záleí
ovšem na snìhových podmínkách. Pøedpokládám, e se nám opìt
podaøí uspoøádat akci ve velkém stylu tak, aby byli všichni spokojeni to znamená diváci i závodníci. Ji pøedem dìkujeme našim
sponzorùm a pomocníkùm za pomoc, kterou jistì v rámci zdaru akce
neodmítnou.
Na podzimním zájezdu do Orlických hor jsme informovali
pøítomné o plánech na tento rok. Mimo jednodenního jarního a
tøídenního podzimního zájezdu do skalních mìst východních Èech
jsem zmínila monost turistiky v Alpách s tím, e program zveøejním
v lednovém Zpravodaji.
Program poznávacího a turistického zájezdu: Solná komora
1. den: Odjezd z nástupního místa brzy ráno. Prùjezd Rakouskem
kolem Linzu do Gmundenu. Dvouhodinová turistická procházka
na východì jezera Traunsee úboèím mohutné hory Traunstein
(Stráce Solhohradska) s pøekrásnými výhledy na jezero a okolní hory
(vstupní brána do Solné komory). Krátká zastávka na procházku
k zámku a kostelíku na ostrovì jezera Traunsee. Pøíjezd do Gosau,
ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani pøejezd do Hallstattu. Dopoledne nenároèná cca
tøíhodinová procházka na úpatí Dachsteinu z osady Lahn kolem
potoka Waldbach k vodopádu Strubfall (95 m vysoký) a sestup zpìt
do Hallstattu s prohlídkou nejkrásnìjšího mìsteèka Rakouska.
Zdatnìjší zájemci mají monost prodlouení o prùchod skalní stìnou
Echernwand. Odpoledne výstup, pøípadnì výjezd zubaèkou
na Solnou horu a prohlídka solných dolù v podzemí. Veèer návrat
na ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani pøejezd na jiní okraj jezera Attersee, prohlídka
vodopádu a výstup soutìskou Burgglabenklamm. Jedná se
o nejoblíbenìjší rokli Solnohradska, nazývanou “Brána do ráje” (cca 2
hod.). Dále nenároèná turistická cesta k jezeru Schwarzensee (cca 1
hod.) a sestup do mìsteèka St. Wolfgang u jezera Wolfgangsee (cca 1
hod.), prohlídka mìsta na bøehu jezera.. Cestou zpìt zastávka
na prohlídku lázní Bad Ischl, odjezd na nocleh.
4. den: Po snídani pøímo z ubytování v osadì Gosau (740m) výstup
na vrchol Zwieselalmhohe 1587 m (cca 3 hod), odkud jsou nádherné
výhledy na Dachstein, Grossglockner a Vysoké Taury. Zájemci mají
monost vyuít kabinkové lanovky Gosaukammbahn. Sestup (cca 1
hod.), pøípadnì sjezd lanovkou k Vorderer Gosausee. Odpoledne odjezd
do ÈR, návrat v pozdních noèních hodinách.
Ubytování a stravování:
Privátní domy v osadì Gosau, sprchy a WC jsou na patøe spoleèné pro 3
pokoje. Souèástí ubytování jsou snídanì (støedoevropská), monost
pøípravy jídla v kuchyòce.
Termín: 15.-18. èervna 2006 (ètvrtek anedìle)
Cena 4390,- Kè
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, silnièní poplatky a
parkovné, 3x ubytování se snídaní, pobytovou taxu, kompletní pojištìní
vèetnì pøipojištìní léèebných výloh, pojištìní CK proti úpadku a
doprovod zkušeného horského prùvodce.
Doporuèené kapesné: 30 EUR
Zájemci se nahlásí závaznì do 28.2.2006 na tel. 571 657 621,
736 716 150
Pokud má nìkdo podrobnìjší zájem, je zájezd popsán v katalogu CK
Vsacan tour na rok 2006. V pøípadì dostateèného poètu zájemcù se
s touto CK zájezd také uskuteèní.
Termíny dalších akcí komise a SPV na první pololetí roku
2006 se dozvíte v únorovém èísle Videèského zpravodaje

Marcela Švajdová

Váení spoluobèané,

Kulturní komise Rady obce poøádá

DÌTSKÝ KARNEVAL
Který se koná v sobotu 11. února ve 14.00 hodin
v kulturním domì ve Vidèi.

vstupné dobrovolné

bohatá tombola

Tìšíme se na Vaši úèast

obèerstvení zajištìno

obracíme se na Vás s prosbou
o vyrobení, pøípadnì zakoupení malého
dáreèku. Potøebujeme je pro masky,
do tomboly, pro vítìze soutìí a her. Bez
pomoci dobrých a ochotných lidí
karneval neudìláme.
Pøíspìvky (dáreèky) mùete donést
do knihovny nebo Dagmar Karasové,
Pavle Mlnaøíkové, Zdeòce Holišové,
pøípadnì
do školky p. øeditelce Alenì
Petruelové.
Za pøípadný zisk koupíme nauènou
literaturu i beletrii pro dìti do místní knihovny.
Pøedem velmi dìkujeme.

3.

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

Prosinec na videèské škole
Pøedvánoèní atmosféru ve škole navozovala výzdoba
jednotlivých tøíd i vánoènì vyzdobená galerie školy. Jen nás mrzí, e
se našli i áci, kteøí si spoleènì vytvoøeného díla neváí a nièili
výzdobu nebo si nìkteré vìci z ní, tøeba cukrovinky, vzali.
Blíící se svátky pøipomnìly i jiné akce, jich se áci školy
úèastnili. 3. prosince tøicet dìtí ze souboru Valašenka vystoupilo pøi
rozsvìcování obecního vánoèního stromu. 8. prosince prvòáci a
pááci jeli do Ronova pod Radhoštìm a zamíøili do tamìjšího
muzea, kde se zúèastnili tradièní akce Vánoce na Valašsku. Obloha v
èase adventním zlákala pááky, kteøí se ve veèerním èase spolu
s rodièi vydali pozorovat oblohu do hvìzdárny ve Valašském
Meziøíèí a tím také plnili èást úkolu k projektu Èlovìk a vesmír.
O nìkolik dní pozdìji (13.12.) zamíøili do hvìzdárny znovu spoleènì

s dìtmi ze 4. tøídy. V pondìlí 19. prosince si dìti školy vyslechly dva
pøedvánoèní výchovné koncerty skupiny Navalentým (zvlášpro 1. a 2.
stupeò školy)
Co se dìlo jiného? 2. prosince navštívilo 35 dìtí ze 7. – 9. tøídy
divadelní pøedstavení ve Zlínì; chlapci a dìvèata vidìli
Stroupenického hru Naši furianti. Pokraèovaly ètenáøské besedy
vÊmístní knihovnì (6. a 4. tøída). 14. prosince probìhlo na naší škole
školní kolo Olympiády èeského jazyka, mezi jeho úkoly byl i popis
na téma Jak vypadá stará bela? Víte to vy? Nejúspìšnìjší byli
P. Kopecký (1. místo), L. Machulová (2. místo) a P. Fryšarová (3. místo)
– všichni z 8. tøídy.
Jaromíra Peèalková

Jak vypadá stará bela

JUBILEA

(popis)
Víte, jak vypadá stará bela? Já tedy ne, a jestlie o tomto tématu
mám napsat sloh, musím si to vymyslet. Urèitì to bude vìc, která
nevypadá moc hezky a nemá nikoho, kdo by ji chtìl.
Podle mì vypadá asi takto: je to velká barevná vìc, jejíbarvy
se podobají šmurnému poèasí, ve kterém neustále pøeskakují jiskøièky
smutných a špinavých barev. Tvar staré bely se nedá k nièemu pøirovnat,
ani ke ètverci, obdélníku èi kruhu. Je to prostì tvar, který si èlovìk
vyšpekuluje sám. Mì napadá, e by to mohla být vìc podobná rozkládací
krabici, její stìny pomalu upadají na zem a pláèí smutkem, protoe si
jich nikdo nevšímá a nepotøebuje ji. Dno krabice je poseto prachem a
špínou, jeliko se o krabici nikdo nezajímá. Hrany jsou v dezolátním
stavu a potøebují polepit, ale protoe se o ni nikdo nestará, zùstává
ponièená.
Takto podle mì vypadá stará bela, protoe je to jen moje a moje
myšlenka, kterou mi nikdo neveme. I kdy je to urèitì špatnì, co si
myslím, budu ráda, ami nìjaký èlovìk doopravdy øekne, co to znamená.
Je to urèitì pøirovnání k nìjaké vìci vùèi jiné, ale k jaké?
Lenka Machulová, 8. tøída

Zvelebování a opravy kostela
Ukonèení roku bývá pøíleitostí k hodnocení. Dovoluji si tedy
i já podat obèanùm zprávu, co se po stránce oprav a zvelebování dìlo
v kostele. Mým dosud neuskuteènìným pøedsevzetím je monost
otvírání pøedsínì kostela alespoò v teplejších mìsících roku.
Pøedpokládám od zaèátku dubna do konce øíjna. To má umonit, aby se
mohli lidé v kostele na chvíli zastavit a ztišit, pomodlit, nebo aspoò
nahlédnout do interiéru. Také to umoní vìtrání kostela. Aby se to mohlo
uskuteènit, byla do kostela za finanèní dotaci z obecního úøadu
zhotovena pevnìjší møía instalováno zabezpeèovací zaøízení.
Dále pokraèovaly pøípravné práce na odvlhèení interiéru.
Jeliko navrhovaný postup odvlhèení byl u v roce 2004 pøíslušným
úøadem v Ronovì pod Radhoštìm jednou zamítnut, bylo tøeba pøipravit
lepší podklady. Proto uod jara roku 2004 byla pokusnì nainstalována
v kostele technologie Matrolan a o rok pozdìji odinstalována, pøièem
bylo provádìno mìøení vlhkosti zdiva. Také byla provedena sonda
do
podlahy a do stìny, aby se zjistilo, zda jsou tam nìjaké izolace a
z
jakých materiálù jsou udìlány.
Na základì zjištìných skuteèností byly firmou Prins z Pøerova
vypracovány tøi nové návrhy na odvlhèení. Z nich vychází jako
dostateènì úèinný a pøitom ještì finanènì zvládnutelný zpùsob
odvlhèení za pomoci zmínìné technologie Matrolan, díky které by
nebyly nutné podstatné zásahy do zdiva v dosti èlenitém interiéru ani
nutné hýbání s mobiliáøem v pøípadì pouití jiných zpùsobù. Tento
zpùsob byl pøed Vánocemi na pøíslušném úøadì v Ronovì
pod Radhoštìm konzultován a ústnì pøedbìnì odsouhlasen. Celkové
náklady se odhadují na 450.000,- Kè. Opravu chci uskuteènit bìhem
letošního roku, pokud tomu nìjaké administrativní vìci nebudou
pøekáet.
P. Karel Janeèka, administrátor

V mìsíci lednu slaví svá ivotní jubilea
tito naši spoluobèané:

65 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
85 let
94 let

Èenìk Vávra
Marie Hýová
Marta Mitášová
Konrád Peèiva
Josef Švajda
Marie Valová
Jan Hanáèek
Josefa Kapounová

S pøáním pevného zdraví,
spokojenosti, radosti a ivotního
optimismu všem jubilantùm se
prostøednictvím Zpravodaje
pøipojuje i OÚ Vidèe
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Statistika událostí v roce 2005 :
Poèet obyvatel k 31.12.2005 - 1618 ( z toho 824
muù a 794 en)
- narozeno 12 dìtí
- pøihlášeno 30 osob
- zemøelo 14 osob
- odhlášeno 15 osob
Bylo uzavøeno 14 sòatkù ( z toho 10 ve Vidèi),
podáno 390 ádostí o vydání obèanských prùkazù
a 197 ádostí o vydání cestovních pasù, 15 ádostí
o vystavení osvìdèení o státním obèanství,
77 ádostí o výpis z rejstøíku trestù.

Návrh rozpoètu obce na rok 2006 - Výdaje
Název

v tisících

Poloka
1111

1012

Podnikání v zemìdìlství, 5166 konzultaèní

1031

Pìstební èinnost - celkem

200
1600

2212

Silnice - celkem

2221

Provoz veø. sinièní dopravy - celkem

300

2310

Pitná voda - celkem

400

2321

Odvádìní a èištìní odpadních vod - celkem

2333

Úprava drobných vodních tokù - celkem

3111

Pøedškolní zaøízení / MŠ - celkem

3113

Základní škola - celkem

2530
30
500
1100

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina

40

3314

Èinnosti knihovnické - celkem

100

3319

Ostatní zál kultury(sál KD, kronika, divadlo) - celkem

78

3341

Rozhlas a televize - celkem

20

3349

Ostatní záleitosti sdìl. prostøedkù - celkem

3399

Ostatní záleitosti kultury - celkem, SPOZ, propagace

3421

Vyuití volného èasu dìtí a mládee - celkem

3419

Tìlovýchovná èinnost - celkem

50
120
40
260

3412

Sportovní zaøízení (nové høištì)

1 00

3613

nebytové hospodáøství (budovy v majetku obce) - celkem

2850
220

3631

Veøejné osvìtlení - celkem

3632

pohøebnictví - celkem

60

3633

Výstavba inenýrských sítí - celkem

10

3635

Územní plánování - celkem

50

3636

Územní rozvoj mikroregion, kraj -DTM - celkem

10

3639

Komunální sluby územní rozvoj - celkem

20

3721

Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù - celkem

140

3722

Sbìr a svoz komunálního odpadu - celkem

900

3745

Péèe o vzhled obcí a veø. zeleò. - celkem

300

4318

Dávky soc. péèe pro staré obèany - celkem

54
40

5512

Poární ochrana - celkem

6112

Zastupitelstva obcí - celkem

1000

6171

Èinnost místní správy - celkem

1900

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z fin. operací - celkem

5163

Sluby penì. ústavù

6330

Pøevody vlastním fondùm v rozp. územní úrovnì - celkem
5342 sociální fond

6399
6409

5362 paty daní a poplatkù
Pøevody jiným fondùm
15022

v tisících
2000
1100

1112

Daò z pøíjmu fyz. osob ze sam. výdìleèné èinnosti

1113

Daò z pøíjmu fyz. osob z kap. pøíjmù

1121

Daò z pøíjmu právnických osob

230
2800

1122

Daò z pøíjmu právnických osob ze závisl. za obec

1211

Daò z pøidané hodnoty

4100

1337

Poplatek za kom.odpad

380

1341

Poplatky ze psù

40

1343

Poplatek z uívání veøejného prostranství

30

1344

Poplatek ze vstupného

1347

Poplatek za provozování výherního automatu

2
60

1351

Odvod z výtìku loterií

15

1361

Správní poplatky

60

1511

Daò z nemovitosti

350

2460

Splátky

4111

Neinvestièní pøijaté z všeob. pokladny

4112

Neinvestièní pøijaté dotace ze státního rozpoètu

4121

Neinvest. pøijaté dotace od obcí (Støíte)

4122

Neinvestièní pøijaté dotace od krajù

4132

Pøevody vlastním fondùm

4134

Pøevody z rozpoètových úètù

1012

Pøíjmy z prodeje pozemkù

1031

Pøíjmy z pìstební èinnost-lesy, tìba

3111

Školné MŠ

3313

Pøijaté nekap. pøíspìvky, film. tvorba

3314

Èinnosti knihovnické

3319

Ostatní záleitosti kultury

3341

Rozhlas a televize

3349

Ostatní záleitosti sdìl. prostøedkù

3612

Pøíjmy - bytové hospodáøství (byty)

3613

Pøíjmy z pronájmu ostat. nemovitostí (domy, sál)

3631

Veøejné osvìtlení

3632

Pohøebnictví

3633

Údrba inenýrských sítí

323
10

30
155

3
20
4
50
250
20

3635

Územní plánování, úhrada za ÚP

3639

Komunální rozvoj

20

3722

Komunální odpad

90

4318

Soc. péèe, dovoz obìdù

6171

Èinnost místní správy

60

6310

Obecné pøíjmy z úrokù

50

6402

Finanèní vypoøádání z minulých let KB (zústat. z r. 2005)
Pøíjmy celkem

2770
15022

4.

Výdaje celkem

Název
Daò z pøíjmu fyz. osob. ze závislé èinnosti
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Poloka
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Futsal Bar Bora Bora Vidèe

Vánoèní turnaj v halové kopané

Futsalová sezóna 2005/2006 pomalu pøechází do své druhé
poloviny a po odehraném 10.kole se nachází drustvo z naší obce Vidèe
na výborném 3.místì, se ztrátou šesti bodù na vedoucí Tornádo
Val.Meziøíèí. Po nevydaøeném prvním dvoukole, kdy jsme oba své
zápasy prohráli, postupnì zaèínáme sbírat body a míchat poøadím
v horních patrech tabulky. Velmi dobrý zápas jsme odehráli pøedevším
v 10.kole proti vedoucímu a do té doby neporaenému celku Tornádo
Val.Meziøíèí. V prvním poloèase jsme byli tomuto zkušenému celku víc
jak vyrovnaným soupeøem a v druhém poloèase jsme ho jednoznaènì
pøehráli. Doufejme , e si výkonnost udríme a do konce sezóny.
V útoku se støelecky daøí hlavnì M.Kramolišovi, který obstaral vìtšinu
našich branek a as výjimkou prvního zápasu za spolehlivou obranou
pùsobí jistì brankáø L.Petruela. Na rozdíl od pøedchozích let , kdy se
nám vyhýbala zranìní, tentokrát nìkteøí hráèi vynechali nebo vynechají
èást sezóny. Pøi vyrovnanosti kádru se to však na výsledcích zatím
neprojevilo.
V prùbìhu vánoèní pøestávky jsme se zúèastnili dvou kvalitnì
obsazených turnajù. Nejprve na Štìpána v hale Nadace Zubøí. Zde jsme
skonèili po špatných výkonech v základní skupinì na celkovì 6.místì.
V souboji o umístìní jsme podlehli po penaltovém rozstøelu drustvu
SK Vichury. Celkovým vítìzem turnaje se stali futsalisté Artemis
ze Slovenských Malacek. Druhý turnaj se konal 30.12.2005 v Novém
Jièínì, vesmìs za úèasti fotbalových celkù z okolí Jièína. Na tomto
turnaji jsme se probojovali do semifinále, ve kterém jsme opìt
po penaltovém rozstøelu podlehli celku TJ Suchdol nad Odrou. V boji
o 3.místo jsme ji nestaèili na mustvo TJ Moøkov a obsadili tak
koneèné 4.místo.

Dne 10.12.2005 probìhl v tìlocviènì ve Vidèi 4.roèník
Vánoèního turnaje v kopané. Turnaje se zúèastnilo celkem 6.drustev
( 5 z Vidèe –Autodoprava, Futsalisté, Drak tým, Fógls, Dorost a hosté z
Ronova p.R. startující pod názvem Rosava ).
V systému turnaje se nejprve utkala drustva kadý s kadým
a poté 4.nejlepší celky postoupily do semifinále, z nìhovzešli soupeøi
na celkové vítìzství v turnaji. Ve velmi vyrovnané základní skupinì,
kdy pøed posledním zápasem mìly 4.celky 7 bodù, postoupili
do vyøazovacích bojù nakonec z 1.místa Autodoprava, ze 2.místa
Rosava, 3.místo Fógls a 4.místo Drak tým. Do finále se nakonec
probojovaly celky Fógls a Drak tým. Utkání skonèilo vítìzstvím 5:2 pro
Drak tým.
Koneèné poøadí tedy bylo následující. 1.místo Drak tým
(J.Vièan,M.Drda,P.Drda,M.Kramoliš,T.Tichý,J.Šimek) , 2.místo Fógls
(L.Petruela,P.Stodùlka,D.Nerad,L.Nerad,R.Maléø,Z.Mikulenka),
3. místo Rosava, 4. místoAutodoprava
A na samotný závìr ještì podìkování rozhodèím turnaje
B.Jurèovi, M.Kaèmarikovi a J.Petruelovi za bezproblémový prùbìh
turnaje, bez zranìní a emocí. A také H.Kramolišové a I.Stodùlkové
za pomoc pøi zajištìní prodeje obèerstvení po celou dobu turnaje.

Výsledky :
Bar Bora Bora Vidèe : Tornádo Val.Meziøíèí 2 : 8 (0 : 4)
Kramoliš, Randýsek
Bar Bora Bora Vidèe : Nadace Zubøí 2 : 4 (1 : 1)
Kramoliš 2x
Bar Bora Bora Vidèe : Draci Val.Meziøíèí 2 : 0 (0 : 0)
Bortl 2x
Bar Bora Bora Vidèe : Krásno Val.Meziøíèí 6 : 3 (4 : 1)
Petruela D. 3x , Kramoliš 2x , Drda M.
Bar Bora Bora Vidèe :Amatér Komárovice 6 : 1 (3 : 0)
Maléø 2x , Drda M. , Randýsek , Basel R. , Kramoliš
Bar Bora Bora Vidèe : Javis Zubøí 3 : 4 (0 : 1)
Kramoliš 2x , Maléø
Mikeska Vsetín : Bar Bora Bora Vidèe 2 : 2 (0 : 1)
Drda M. , Dobeš
AC Eurest Ronov p.R : Bar Bora Bora Vidèe 0 : 3 (0 : 2)
Kramoliš , Drda M. , Drda P.
Nadace Zubøí : Bar Bora Bora Vidèe 3 : 9 (1 : 4)
Petruela D. 3x , Drda P. 2x , Kramoliš 2x , Bortl , Maléø
Tornádo Val.Meziøíèí : Bar Bora Bora Vidèe 4 : 7 (3 : 4)
Kramoliš 2x , Basel V. , Kubiš , Petruela D. , Drda P. , Drda M.
Tabulka po 10.kole
1. Tornádo Val.Meziøíèí
2. HC Ronov p.R.
3. Bar Bora Bora Vidèe
4. Caffé bar Ronov p.R.
5. Mikeska Vsetín
6. Krásno Val.Meziøíèí
7. AC Eurest Ronov p.R.
8. Nadace Zubøí
9. Javis Zubøí
10. Valašské Tornádo Vsetín
11. Draci Val.Meziøíèí
12. Amatér Komárovice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2

1
1
1
2
1
2
2
1
0
2
1
0

1
2
3
3
4
4
4
5
6
6
7
8

70 :
39 :
42 :
36 :
34 :
41 :
36 :
46 :
39 :
24 :
24 :
26 :

35
27
29
30
31
39
34
53
35
46
46
52

25
22
19
17
16
14
14
13
12
8
7
6

V.Basel , D.Kubiš
Tabulka støelcù:
Kramoliš Michal – 13 branek, Petruela Dušan – 7
branek, Drda Milan – 5 branek, Maléø Richard a Drda Pavel – 4 branky,
Bortl Miroslav – 3 branky, Randýsek Marek – 2 branky,
Basel Radim, Dobeš Martin, Basel Vladislav a Kubiš Dalibor – 1
branka

Organizátoøi turnaje M.Randýsek,V.Basel a D.Kubiš

Lyaøský výcvik 7. tøídy
Týden od 9. do 13. ledna byl pro 7. tøídu zcela odlišný nety
ostatní, protoe nás èekal lyaøský výcvik. Ve skuteènosti zaèal uo den
døíve, protoe jsme se jiv nedìli 8. ledna vydali do Velkých Karlovic,
kde jsme byli ubytováni v restauraci “U muzea”. Poté, co jsme se
zabydleli, jsme šli zjistit, jak daleko od nás se nachází lyaøské
centrum” U Bambuchù”, na jeho svazích mìl probíhat náš výcvik.
Bylo to nedaleko - asi 10 minut chùze.
První den po snídani jsme s plnou polní vyrazili vstøíc
novým dobrodrustvím do lyaøského centra “U Bambuchù”.
Na nejmenší sjezdovce (V areálu jsou sjezdovky celkem 3, rùznì
nároèné) nás paní uèitelky rozdìlily podle našich lyaøských schopností
a nebo neschopností do dvou skupin. První - tu zdatnìjší - skupinu mìla
na starosti paní uèitelka Kateøina Réderová, druhou - ménì zdatnou skupinu, do které jsem ze zaèátku patøil i já vedla paní uèitelka Vìra
Zemanová. Lyovali jsme dvakrát dennì, dopoledne i odpoledne vdy
asi dvì a pùl hodiny. Den ode dne jsme byli lepší a lepší. Spoluáci
z první skupiny uod druhého dne trénovali na støední sjezdovce, a my
z druhé skupiny stále na malém kopci. Ve støedu jsme lyovali pouze
dopoledne protoe byl tøetí den a ten je kritický. Tøetí den dopoledne
jsme mìli monost, já a Nikola Slámová, také z druhé skupiny, jet tøi
jízdy na støední sjezdovce. Tam se mi poštìstilo a byl jsem pøijat
do první skupiny. Odpoledne jsme mìli procházku, hráli jsme hry,
stavìli ve snìhu záhrab proti vìtru a zimì na horách a nakonec jsme šli
zpátky do chatky. Ve ètvrtek jsme si mohli v první skupinì vybrat zda
chceme jet na velkou sjezdovku èi zùstat na støední. Vìtšina šla
na velkou sjezdovku a na tøi kteøí chtìli zùstat na støední. Mezi nimi
jsem byl i já. Odpoledne jsem se odváil jet na velkou sjezdovku také a
musím øíci, e je nejlepší ze všech které tam jsou.
V pátek jsme mìli závody ve slalomu které probìhly bez
obtíí. Závod byl rozdìlen na dvì kategorie: První kategorie byly dívky
a druhá chlapci. U chlapcù byl na prvním místì Ondøej Smutek,
na druhém místì se umístil Martin Mièkal a na tøetím místì Tomáš
Holiš. V kategorii dívek byla na prvním místì Patricie Goláòová,
na druhém místì Martina Køenková a na tøetím místì Nikola Slámová.
Poté jsme mìli volné jízdy ado obìda a celé odpolední lyování také.
Bìhem poledního klidu jsme si sbalili a odpoledne po lyování jsme
odjeli domù. Nìkteøí s rodièi a nìkteøí zase autobusem. Kadopádnì
jsme mìli nádherný týden, který jsme si uili co nejvíce to šlo.
Závìrem bych chtìl podìkovat všem, kdo nám umonili tento
bájeèný týden na horách proít.
Jan Mlnaøík 7.tø.
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Zpráva o èinnosti oddílu stolního tenisu za rok 2005
Oddíl stolního tenisu má v souèasné dobì v èinnosti
2 drustva dospìlých. Za drustvo VIDÈE “A” nastupují hráèi
Vaculín Libor, Knébl Radek, Mièkal Michal, Šubèík Leopold (posila
z Ronova), Vaculín Jaroslav, Mièkal Ivan a Mièkal Zdenìk.
Za mustvo VIDÈE “B” nastupují hráèi Mikulenka Zdenek, Kubiš
Stanislav, Kubját František, Bernhausser Dušan, Kubiš Jiøí a
Hromada Zdenek (momentálnì pùsobí na hostování v Zubøí).
“A” mustvo sestoupilo v minulém roèníku 2004-05
z krajského pøeboru do okresního pøeboru a proto si pro letošní
sezónu 2005-06 stanovilo jednoznaèný cíl, a tím je postup zpìt
do krajského pøeboru. Cíl se prozatím daøí plnit, jeliko
po odehraných 12 kolech mustvo ještì neztratilo ani bod a s 36 body
je na 1. místì se 4bodovým náskokem pøed druhým Ronovem a
6 bodovým náskokem pøed tøetím Vsetínem. Nejvìtší zásluhu na
tomto umístìní mají hráèi Vaculín Libor, který z dosavadních 46
dvouher ještì ani jednou neprohrál a je na 1. místì v úspìšnosti
v celém okresním pøeboru a Radek Knébl, který ze 48 dvouher
poznal hoøkost poráky jen v 5 pøípadech. Dále bych chtìl
vyzvednout Michala Mièkala, který aè pracovnì zaneprázdnìn
v
Praze, na rozhodující zápasy o postup vdy pøijede a svými body
pomùe mustvu k vítìzství. Také “B” mustvo odvádí velmi dobré
výkony a po 12 kolech je s bilancí 7 vítìzství, 3 remízy a 2 poráky
na velmi pìkném 4. místì. Nejvìtší zásluhu na tomto umístìní má
Zdenek Mikulenka.
Dále bych se chtìl zmínit o tom, e nìkteøí hráèi našeho
oddílu ji druhým rokem jezdí na mistrovství Èeské republiky
veteránù. Toto mistrovství se skládá ze 7 turnajù, které probíhají
bìhem celého roku na rùzných místech naší republiky (Praha,
Liberec, Tøeboò, Chotìboø, Chrudim, Tišnov a Havíøov) a
závìreèného turnaje mistrù, který probìhl v Hluku. Po seètení bodù
ze všech turnajù se umístil na vynikajícím 10. místì v kategorii 40 - 50
let Libor Vaculín. Také umístìní hráèù Zdenka Mièkala a Radka
Knébla na 22., respektive na 23. místì je výborné, a to i s ohledem
na to, e tìchto turnajù se kromì hráèù naší republiky, kteøí vìtšinou
hrají soutìe od divize nahoru, zúèastòují i hráèi sousední Slovenské
republiky a hráèi, kteøí pùsobí v niších rakouských a nìmeckých
ligách. Také umístìní Jaroslava Vaculína na 20. místì v kategorii 50 55 let je s ohledem na to, e ze zdravotních dùvodù absolvoval menší
poèet turnajù, vynikající. Na základì tìchto výsledkù se mohli nìkteøí
hráèi našeho oddílu zúèastnit v kvìtnu 2006 mistrovství svìta

veteránù, které probìhne v Nìmecku, konkrétnì v Brémách, ale
jelikose jedná o finanènì velmi nákladnou akci, tak jsme od tohoto
zámìru ustoupili.
Dále bych se chtìl zmínit pár slovy o stavu naší herny. Jak
mnozí urèitì víte, v posledních letech byla naše herna na “SAHAØE”
v naprosto nevyhovujícím stavu (zima, kluzká podlaha). V roce 2005
se, ale vše rapidnì zlepšilo. V rámci rekonstrukce celé budovy TJ
došlo i na naši hernu. Postupnì bylo do herny nainstalováno nové
plynové topení, vymìnìny okna vèetnì aluzií, poloena nová
podlaha, udìlán nový rozvod elektroinstalace a nové osvìtlení a celá
herna byla následnì vymalována. Za toto bychom chtìli podìkovat
celému obecnímu zastupitelstvu v èele se starostkou Štìpánkou
Mikulenkovou, které se zasadilo o finanèní èást této akce a dále
pøedsedovi TJ Petru Jurèovi a Jaroslavu Vaculínovi, kteøí tyto akce
v hernì pracovnì koordinovali.
Jelikopodmínky v naší hernì se zásadnì zlepšily, zaloili
jsme od podzimu také krouek stolního tenisu pro mladé adepty
tohoto sportu v naší obci. Tréninky probíhají kadý ètvrtek od 15
hodin a proto kdo má zájem, mùe se tìchto tréninkù zúèastòovat.
Vedoucím krouku je Stanislav Kubiš a pomáhají mu dle pracovního
vytíení také ostatní èlenové oddílu, ponejvíce p. Kubját a
p.
Bernhausser.
Také bych se chtìl zmínit, e jako kadoroènì i v loni,
na sklonku roku, jsme poøádali tradièní vánoèní turnaj, a to
v kategoriích ákù a dospìlých. V kategorii ákù zvítìzil Martin
Maceèek, druhý skonèil Michal Kubiš a tøetí Lukáš Fròka.
V kategorii dospìlých zvítìzil Michal Mièkal, druhý skonèil
Stanislav Kubiš a tøetí Libor Vaculín. Ve sloeném turnaji ètyøher
zvítìzila dvojice Kubját Mikulenka.
Závìrem bych chtìl øíci, e stolní tenis ji zdaleka není
takzvaný levný sport, a e materiální vìci, které si hradí hráèi našeho
oddílu vesmìs sami (pálky, potahy, tenisky, dresy, tašky...) èítají
øádovì poloky nìkolik tisíc korun. Take bych chtìl všem èlenùm,
i tìm zaèínajícím, podìkovat za jejich dobrovolnou a obìtavou
èinnost a zároveò jim popøát do nového roku 2006 hlavnì hodnì
zdraví a mnoho dalších sportovních úspìchù, které by pomohly ještì
více zviditelnit jak náš vesnický oddíl, tak také naši obec.
Libor Vaculín,pøedseda oddílu stolního tenisu

Videèská kopaná
Váení ètenáøi,
pøestoe nadále pokraèuje zimní fotbalová
pøestávka, i bìhem ní se po nìkolika fotbalových událostech
poohlédneme a nìkteré z nich si pøipomeneme: Èeká nás sportovní
ples, podrobnosti budou vèas zveøejnìny. Tradièní jsou bìhem
zimy turnaje - Mladší áci se mìli zúèastnit jednodenního turnaje
v Zubøí jiposlední týden v prosinci, ale poøadatelé náhle nìkolik
dnù pøedem zmìnili termín turnaje. Tato zpráva o zmìnì však
vùbec nedorazila k nikomu z TJ Vidèe vèas a proto z turnaje sešlo.
Dorostenci se zúèastní jednodenního halového turnaje v Zašové,
který se koná bìhem tøetí lednové soboty. Podrobnosti o turnaji
jsou ji delší dobu vyvìšeny ve fotbalové skøíòce v centru obce.
Mui se zúèastní tradièního zimního turnaje na Harcovnì
v Ronovì p.R. bìhem ledna-bøezna 2006 na tamním škvárovém
høišti, letos kvalitnì obsazeného. Tentokrát budou hrát všichni se
všemi (nejsou dvì skupiny) a mui Vidèe se utkají s tìmito týmy:
Dorost 1.VFC, TJ Vel.Karlovice + Karolinka, FC Zubøí, TJ
Polièná, TJ Trojanovice, TJ Sokol Tichá, Sokol Huslenky a Tatran
Halenkov. Podrobnosti - rozpis turnaje je ve fotbalové skøíòce
v centru obce a také na internetových stránkách obce Vidèe
v odkazu fotbal – aktuální výsledky.
Zimní turnaje nejsou i pøes letošní pøívaly snìhu nièím
neobvyklým, drustva muù spadající pod KFS Zlín hrají
napøíklad v Kunovicích, Uherském Brodì, Luhaèovicích, Hulínì,
napajedlech a Zlínì. Z našich pøímých soupeøù z naší soutìe –

Støedomoravské 1.A tøídy, skupiny A – se turnajù ji úèastní napøíklad
Brumov, Valašské Pøíkazy, Slušovice, Vlachovice.
Ještì v pùli prosince 2005 rozhodl výkonný výbor KFS Zlín
o pøidìlení odmìn všem fotbalovým klubùm, které se zúèastnili
v podzimní èásti sezóny prvního a tøetího kola pohárového zápasu
s názvem Rovina Cup. Malá, ale potìšující odmìna byla pøidìlena také
TJ Vidèe.
Po podzimní èásti dostalo v rámci soutìe muù nejvíce karet
drustvo Polièné a Slušovic – kadé po 4 ÈK a 44 K. Mui Vidèe mají
2 ÈK a 33 K, nejlépe si vedou v sousední Val.Bystøici – pouze 1 ÈK a
19 K.
Náš zatím nejlepší podzimní støelec – Michal Kramoliš se
sedmi brankami – je v celkovém pohledu ze všech ètrnácti drustev naší
soutìe celkovì na sedmém místì, nejlepší støelec se 12 brankami je
z Valašských Pøíkaz (S.Spáèil) a hráèù, kteøí dali alespoò 1 gól, je celkem
devìtaètyøicet. Kadé drustvo má k dispozici více brankáøù. Za podzim
´05 jich nastoupilo dohromady 29, David Jurèa z Vidèe je v bilanci
zápasù s nulou na pìkném devátém místì, nejlépe za podzim chytal
brankáø z Polièné M.Vèelný a nejhùøe L.Sába z Vlachovic.
Jarní zápasy, pokud vše pùjde dobøe a nebude nic kvùli
nevhodnému terénu odloeno, zaènou pro tøi videèská drustva
v následujících víkendech: Mui a dorost od 25.-26.bøezna, mladší áci
zaèínají o týden pozdìji, od víkendu 1.- 2.dubna 2006.
Mgr. Petr Liška
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