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Usnesení è. 26/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Vidèe dne 26.1.2006
292/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe schválilo program
26. øádného zasedání a urèilo návrhovou komisi ve sloení Ing.
Vl. Nerád, p. V. Vièan a ovìøovatele zápisu p. M. Švajdovou,
p. J. Šoukal
293/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí zprávu
o plnìní usnesení è. 25 dle pøílohy è. 1
294/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe schvaluje plnìní
rozpoètu obce za 1.-12. mìsíc roku 2005 dle pøílohy - výkazu
pro hodnocení plnìní rozpoètu územnì samosprávných celkù a
dobrovolných svazkù obcí sestavený k 31. 12. 2005 a zmìnu
è. 6 rozpoètu na rok 2005 dle dùvodové zprávy
295/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe projednalo a dle § 84
odst. 2 písm. c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znìní schvaluje rozpoèet obce pro rok 2006
296/2005 Zastupitelstvo obce Vidèe projednalo ádost
manelù Anny a Rostislava Kováøových odkup èásti pozemku
p. è. 1083/14 a v této záleitosti dosud nerozhodlo.

O majetkoprávním vypoøádání pozemkù v uvedené lokalitì bude dále
jednat
297/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe schvaluje závìreènou zprávu
inventarizaèní komise o provedené inventarizaci majetku obce za rok
2005 a zprávu komise pro likvidaci majetku vyøazeného na základì
provedené inventarizace za rok 2005.
298/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe schvaluje v souladu s § 84
odst. 2, písm. t, zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjších
pøedpisù, Smlouvu o partnerství k projektu „Turistický informaèní
systém a propagaèní materiály obcí Zašová, Vidèe a Støíte nad
Beèvou“ a povìøuje starostku obce smlouvu podepsat.
299/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe projednalo ádost o navýšení
pokladní hotovosti pokladny obce a následnì ádost schválilo.
300/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe projednalo a schválilo
navýšení % èástky odvodu do sociálního fondu obce ze 2 % na 3%.
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení è. 73/2006
ze schùze rady obce Vidèe konané dne 26.1.2006
554/06 Rada obce Vidèe bere na vìdomí plnìní usnesení
è. 72/2006 ze dne 10. ledna 2006
555/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace
o monosti úèasti obce Vidèe v „Místní akèní skupinì“, která by
sdruovala zástupce samosprávy, podnikatelského sektoru
i neziskových organizací obcí Zašová, Støíten. B., Vidèe, mìsto
Zubøí. Informace bude pøedána k projednání zastupitelstvu obce.
556/06 Rada obce Vidèe projednala informace o dalším
postupu pøi realizaci pøíprav stavby „Kanalizace obce“, starostka
a místostarosta podali informace z jednání skupiny
Mikroregionu Vsetínsko o pøipravovaném projektu Èistá øeka
Beèva II.

byly zájemcùm z øad našich obèanù vydávány zdarma.
Rada obce Vidèe v souladu s §102 odst.2, písm. b) zákona
è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní, projednala a odsouhlasila:
560/06 ádost Základní školy Vidèe, okres Vsetín o úhradu
zhoršeného hospodáøského výsledku za rok 2005 z rezervního fondu
ZŠ dle dùvodové zprávy
561/06 ádost Mateøské školy Vidèe, okres Vsetín o úhradu
zhoršeného hospodáøského výsledku za rok 2005 z rezervního fondu
MŠ dle dùvodové zprávy
562/06 Spisový a skartaèní øád Základní školy Vidèe, okres Vsetín
563/06 Spisový a skartaèní øád Mateøské školy Vidèe, okres Vsetín

557/06 Rada obce Vidèe odsouhlasila ádost o poskytnutí
podpory v rámci podprogramu programového fondu
Vodohospodáøská infrastruktura v obcích Zlínského kraje,
kterou podává obec Vidèe, a to ádost o dotaci na zpracování
projektové dokumentace v rozsahu pro stavební øízení
pro stavbu „Kanalizace Vidèe“.

564/06 Odpisový plán hmotného investièního majetku na rok 2006
Základní školy Vidèe, okres Vsetín dle pøedloeného pøehledu
565/06 Zprávu o inventarizaci majetku a závazkù Základní školy
Vidèe ke dni 31. 12. 2005

558/06 Rada obce Vidèe odsouhlasila Smlouvu o spolupráci
mezi obcí Vidèe a TK Ronov pod Radhoštìm pøi vydávání
ètrnáctideníku Spektrum Ronovska a povìøuje starostku obce
smlouvu podepsat.

566/06 Rada obce Vidèe projednala a odsouhlasila ádost
o bezplatný pronájem sálu KD Vidèe pro poøádání tradièního dìtského
karnevalu.

559/06 Rada obce Vidèe se usnesla zrušit usnesení è.195/04
ze dne 15. 1. 2004 a rozhodla, aby noviny Spektrum Ronovska

Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta
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Lyování v Karlovicích
V sobotu 28. ledna 2006 uskuteènili mladí turisté výlet do Velkých Karlovic. Akce byla urèena pro všechny pøíznivce zimních sportù a
radovánek. V sobotu ráno jsme nastoupili s lyaøskou výzbrojí a batohy do aut a vyjeli smìr Karlovice. Náš cíl byl v restauraci „U muzea“, kde
jsme se ubytovali. Po ubytování jsme vyrazili ke sjezdovkám u Bambuchù, kde letos probíhal i lyaøský kurs základní školy. Jezdilo se na tøech
sjezdovkách, které byly rozdìleny pro zaèáteèníky, ménì zkušené a zkušené lyaøe. Kdo chtìl, mohl vyzkoušet i upravené bìecké tratì.
Po celodenním lyování, které se nám vydaøilo, jsme se vydali do ubytovny, kde jsme dobøe poveèeøeli a potom si uili hodnì zábavy a
legrace. Druhý den po snídani jsme opìt šli lyovat na sjezdovky, které byly krásnì upraveny. Poèasí nám pøálo a tak jsme proili další krásné
dopoledne, které ubìhlo jak voda. Po dobrém obìdì pøišla na øadu další èást našeho výletu – snowtubing (jízda na speciálních nafukovacích
duších). Touto atrakcí, na které se vyøádili nejen dìti ale i dospìlí, skonèil náš krásný výlet. Myslím, e mùu za všechny zúèastnìné podìkovat
vedoucímu mladých turistù Tondovi Mikulenkovi za uspoøádání hezkého víkendu a usi jen pøát, aby takových akcí bylo v prùbìhu roku víc.
Zuzana Kozlová

Zpráva komise pro školství, mláde, volný èas a sport
za leden a únor 2006
V posledním Videèském zpravodaji jsem napsala, e je
sice zaèátek roku, ale je tøeba dát se do práce. A do práce se pustila
celá komise, vèetnì všech cvièitelù SPV, nebo nás èekala III.
Videèská zimní olympiáda.
Ta se uskuteènila podle plánu 4. února. Nesi závodníci i
diváci vychutnali celé pøíjemné únorové odpoledne, bylo nutné
hodnì pøemýšlet a také udìlat. Na veškerou pøípravu nás bylo 35
z komise a SPV, ale ještì je tøeba pøipoèíst dobrovolníky, kterým chci
takto podìkovat. Pro konání olympiády jsme oslovili 62 sponzorù,
bez kterých bychom se v ádném pøípadì neobešli. Jejich seznam je
zveøejnìn ve skøíòce SPV. Moc jim dìkujeme za pochopení i
pomoc.
Olympiáda byla zahájena ministrem tìlovýchovy
Valašského království, kterého uvítala slièná Valaška chlebem a solí
a pravou nefalšovanou trnkovou slivovicí. Po uvítání zapálil
“ministr” olympijský oheò a prohlásil III. Videèskou zimní
olympiádu za zahájenou. No a pak use zaèalo závodit.
Suchá èísla øíkají, e závodníky pøišlo podpoøit na Pøizbu
na 300 divákù a kdo nelenil a došel dál ne k obèerstvení, mohl
pozorovat urputné boje všech závodníkù o co nejlepší umístìní.
Celkem se zapsalo 158 dìtských závodníkù a 7 dospìlých. Na start
se dostavilo 132 dìtí. Závodily v bìhu, ve skoku, slalomu a sjezdu
na lyích a v biatlonu v nìkolika kategoriích. Dospìlí a na závìr
pouze v bìhu. Pøipoète-li se ještì 48 pøedškolákù, kteøí soutìili
ve 4 disciplínách, èiní koneèný poèet všech závodníkù 187. Toto
velké èíslo jsme jen s obtíemi zvládli, nebopùvodnì pøihlášených
bylo kolem stovky. Jsme, ale nesmírnì vdìèní tak velkému zájmu a
také tomu, e se olympiáda ujala nejen ve Vidèi, ale i v okolí, protoe
na stupních vítìzù stáli mnohdy i “cizinci”. Závodníkùm bylo
rozdáno 20 sad “pravých” medailí a pøedškolákùm 48 krásných
døevìných s obrázkem. Pro všechny závodníky byl pøipraven èaj,
perník, vdoleèek a párek s hoøèicí a chlebem jako odmìna
za pøedvedené výkony.
I letos sjídìla Pøizbu netradièní vozidla a závodilo se a
do tmy. Utradiènì probíhá soutìve stylu Kutiska versus ostatní.
Letos Kutiska zvítìzila pouze v dìtské kategorii na Stonoce, ale
vítìzství dospìlých patøilo právem Florbal teamu. Celkové výsledky
ve všech disciplínách si mùete pøeèíst opìt v naší vývìsní skøíòce.
Olympiáda se i letos velmi vydaøila, nebobyla opravdu

kouzelná zimní atmosféra a ani nevadilo, e padal po celou dobu sníh.
Ještì jednou dìkuji jménem celého organizaèního týmu všem,
kteøí pomohli jakýmkoliv zpùsobem pøi této velmi nároèné akci.
V posledním Videèském zpravodaji jsem slíbila zveøejnit
termíny akcí komise a SPV na první pololetí 2006. Bohuel slib
nemohu splnit, nebonejsou ještì známy hráèské termíny kopané a my
pro nìkteré akce potøebujeme Saharu nebo autobus. Take pøíštì, tj.
v bøeznu, kdy zveøejním také informace o programu a pokyny
k podzimnímu zájezdu do skalních mìst východních Èech.
Marcela Švajdová

JUBILEA
V únoru oslavují svá ivotní jubilea
tito naši spoluobèané:

60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
75 let
80 let

Josef Frydrych
Marie Smutková
Anna Vojtíková
Ludmila Pernická
Ing. Karel Malík
Boena Fusková
Josef Cáb
Stanislav Jasný
Marta Mikuláštíková
Vìroslava Mièkalová

S pøáním pevného zdraví,
spokojenosti, radosti a ivotního optimismu všem
jubilantùm se prostøednictvím Zpravodaje
pøipojuje i OÚ Vidèe
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Srdeènì Vás zveme na

KONÈINOVÝ PLES
Který se uskuteèní v sobotu 25. února 2006
v kulturním domì ve Vidèi,
zaèátek v 19.00 hodin

K tanci a poslechu hraje duo DUO
Bohatá tombola, vstupné v cenì 50,- Kè.
Rezervace míst
a pøedprodej vstupenek - tel. 737 377 126

Sbor dobrovolných hasièù
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Leden ve videèské škole
Kdy se dìti po vánoèních prázdninách vrátily
do školy, èekalo je více zkoušení, psaní testù a písemných prací.
Blíilo se totiukonèení 1. pololetí školního roku. A jak dopadlo?
Pro vìtšinu dìtí úspìšnì, nebo ze 137 ákù školy prospìlo
s vyznamenáním 95 dìtí, neprospìli jen 3 áci, byla udìlena
jedná sníená známka z chování. Skupina dìtí si také nesla na
vysvìdèení napsané pochvaly, a tak jistì spokojenì 3. února
proívaly pololetní prázdniny. Tìší nás, e se zlepšila i docházka
do školy a na celé škole se v 1. pololetí objevila jen 1 neomluvená
hodina. Pololetních prázdnin uèitelky vyuily ke školení
o klíèových kompetencích, které uplatní pøi tvorbì nového
školního vzdìlávacího programu.
Nadšení mezi sedmáky vyvolal i lyaøský výcvik, který
absolvovali od 8. do 13. ledna ve Velkých Karlovicích.
16. ledna se za úèasti devíti èlenù školské rady a
øeditelky školy D. Satkové konala první schùzka školské rady.
Byl projednán a schválen jednací øád a té probìhla volby
pøedsedy. Pøedsedkyní se stala paní uèitelka Vladislava Slámová.
Paní starostka poté otevøela diskusi k problému, který se týká
budoucnosti videèské školy – a to je neustále klesající poèet ákù.
To se projevuje nyní na 1. stupni školy, kde je proto také spojena 2.
a 3. tøída. V souèasnosti vdy vychází ze školy více dìtí, nejich
nastoupí do 1. tøídy.
Vycházejících ákù je letos 18 a jejich rodièe se sešli
ve škole 24. ledna. Získali informace k pøijímacímu øízení pro
letošní rok a také byli paní øeditelkou informováni o novince v
našem základním školství – o výstupním hodnocení.
O den pozdìji – 25. ledna – probìhl zápis dìtí do 1. tøídy.
Se svou budoucí uèitelkou V. Slámovou se vidìly u18. ledna v
MŠ, kde dìti kreslily a doplòovaly tvary. Do školy pak pøišli
všichni nedoèkaví budoucí prvòáèci, kteøí byli velmi šikovní,
nebáli se, ani nestydìli a za svùj výkon nakonec dostali sladkou

odmìnu a dáreèek: roztomilého ledního medvídka. Do první tøídy
pravdìpodobnì nastoupí 16 dìtí, rodièe tøí dìti poádali o odklad.
Zmìna nastala i v pedagogickém sboru. Na mateøskou
dovolenou odešla M. Štìpánková a zpìt se naopak vrátila z mateøské
dovolené H. Vojkùvková.Ase jim obìma daøí!
V týdnu od 20. do 24. února budou mít dìti jarní prázdniny.
J. Peèalková
V dnešní dobì je tìké áky zaujmout. Jako uèitelka
výtvarné výchovy hledám neustále inspiraci. V tom mi velmi
pomáhaly a pomáhají kniní publikace z nakladatelství Anagram,
které má své sídlo v Ostravì. Jsem velmi ráda, e se mezi naší školou
a tímto nakladatelstvím podaøilo navázat spolupráci.
Paní redaktorka Langerová pøijela zhlédnout vánoèní
galerii. Byla velmi mile pøekvapena, jak naše škola s omezenými
finanèními prostøedky dokáe dìti nadchnout pro kreativní tvorbu.
Zaèala tím naše spolupráce. Nakladatelství Anagram poskytlo škole
výtvarný materiál v hodnotì 3 000,- Kè a publikace ve výši
1 000,- Kè.
Další spolupráce pokraèovala ve støedu 8. února. Zájemci
z øad ákù i rodièù si vyzkoušeli následující techniky – vyrobit
zvíøátka z mini kvìtináèù, uít ubrouskovou techniku na kvìtináèe i
oblázky, zhotovit ozdobné døevìné kolíèky. Nutno dodat, e veškerý
materiál dodalo nakladatelství Anagram a dìti byly opravdu
zapálené do práce.
Další spoleèná akce probìhne v mìsíci bøeznu. Výrobky
ákù mùete zhlédnout v galerii naší školy.
Vl. Mertová

MISIE
Latinské slovo „misio“ – posílám, je základem pro
oznaèení èinnosti, které se øíká v køesanství misie. Vyplývá
z pøíkazu Jeíše Krista, který èteme v závìru evangelia sv. Matouše:
„Jdìte ke všem národùm a získávejte mi uèedníky, køtìte je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého a uète je, aby zachovávali všecko, co
jsem vám pøikázal.“
Tento pøíkaz se chápal pøedevším jako impuls pro hlásání
víry v nových zemích, kdì ještì nebylo evangelium hlásáno. Pozdìji,
zvláštì od doby barokní se zaèaly konat tzv. „lidové misie“ pro
upevnìní víry katolických køesanù. Byla to série kázání
s udìlováním svátostí. To probíhalo nìkolik dní po sobì. V dobì
komunistické totality takové vìci nebyly moné. Misijní køípøed
kostelem pøipomíná, e se taková duchovní obnova konala ve Vidèi
naposled v r. 1949. Nyní se vracíme k této formì prohloubení víry,
protoe je pro mnohé lidi nesnadné nìkam odjet na týden, aby mohli
lépe pochopit Boí poselství a více ho ve svém ivotì uskuteèòovat a
tak také pøispìt k tomu, aby se nám všem ilo uzde na zemi lépe.
V naší farnosti bude tato pøíleitost od 4. do 12. bøezna.
Pozvánky s programem budou rozdány do domácností. Nemusí to
být jen pøíleitost pro vìøící, ale i pro všechny lidi dobré vùle.

Misie ve farnosti
- to je èas, kdy mùeš objevit Boha, jeho lásku a milosrdenství k nám
lidem, ke kadému èlovìku. Èas, kdy Ho mùeš poznat jinak, nejsi
ho dosud znal. Kdy mùeš prohloubit svùj vztah k Nìmu.
I kdy jsi Boha dosud nepoznal, i kdy máš pocit, e o tom víš
všechno, myslíš, e to není nic pro tebe, máš hodnì práce a jsi
unavený – neodmítej pozvání. Pøijï a zastav se. Máš pøíleitost
objevit velikost a dobrotu Boha a získat moudrost a sílu pro svùj
ivot. Jde pøedevším o tebe!
Karel Janeèka, administrátor

Základní organizace Èeského svazu vèelaøù
Ronov pod Radhoštìm
-----Váení vèelaøi, pøátelé, dobøí známí a pøíznivci
vèelaøù,
všechny Vás zveme
na pøednášku

MUDr. Jany Hajduškové

MED A ZDRAVÍ ÈLOVÌKA
v nedìli 19. bøezna 2006 od 15.00 hod. ve Vidèi
v kinosále u baru Milano.
MUDr. Jana Hajdušková je aktivní praktickou
lékaøkou a souèasnì se dlouhodobì vìnuje vèelaøství.
Získané poznatky z obou oblastí spojila ve prospìch
zdraví svých pacientù a známých
a umí o tom hezky vyprávìt.

Tìšíme se na Vás
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Informace Obecního úøadu
Struèná informace o výsledku hospodaøení v roce 2005.
Hospodaøení obce za rok 2005 : Také v minulém roce 2005
hospodaøila obec s pøebytkem, a to ve výši 2 774 702 Kè (v roce
2004 to bylo 2 048 475). Tento zùstatek na BÚ bude stejnì jako
v pøedcházejících letech pouit na vyrovnání schodkového rozpoètu
pro rok 2006.
V prùbìhu roku byly provedeny dvì kontroly hospodaøení
obce pracovníky odboru kontroly Zlínského kraje, další pravidelné
kontroly, provádí v prùbìhu roku finanèní a kontrolní výbor
zastupitelstva obce. Pravidelnì je kontrolováno vedení pokladny
obce.
Hodnota majetku obce se oproti minulému roku mírnì
navýšila, k 31. 12. 2005 tak èiní 101 736 231 Kè (nová trasa
veøejného osvìtlení na Hájích, nová MK na parcele 2825/2,
dešová kanalizace, plyn. pøípojky, nákup pozemkù). V uvedené
sumì se nepromítly finanèní èástky, které obec v roce 2005
vynaloila na bìné opravy a rekonstrukce svého majetku. Opravy a
rekonstrukce budov a opravy místních komunikací byly provedeny
ve výši více ne3 mil. Kè (z toho nejvìtší opravy probíhaly ve dvou
samostatných etapách na budovì Sahara, další opravy (kompletní
rekonstrukce elektroinstalace), byly provedeny ve staré budovì
základní školy, na støechu OU byly upevnìny z bezpeènostních
dùvodù „snìníky“, další, drobné opravy a úpravy byly provedeny
v MŠ, budovì OÚ, KD a kina. Na výše zmínìné dvì etapy oprav
sportovní budovy Sahara jsme zpracovali projekty pro monost
dotací ze Zlínského kraje. Uspìli jsme v obou pøípadech a získali
celkem 900 tis. Kè. V minulém roce jsme se také zamìøili
na propagaci obce, do této oblasti jsme investovali více ne60 tis.
Kè. Dotace na provoz v základní a mateøské škola byly ve výši
necelých1 mil.500 tis. Kè, úklid obce (zeleò, likvidace odpadù) nás
vyšel na 1mil. 130 tis.Kè, dotace na tìlovýchovnou a kulturní
èinnost èinily více ne 300 tis. Kè. Uvádíme zde pouze vìtší
poloky, závìreèný úèet obce bude zveøejnìn po provedené kontrole
ze strany Zlínského kraje (únor 2006).
Kanalizace obce – získali jsme jiprávoplatné územní rozhodnutí
o umístìní této stavby (leden 2006), èeká nás další etapa – zadat
zpracování projektu v rozsahu pro stavební øízení (únor 2006) a to
nejpodstatnìjší – hledání dotaèních titulù pro získání finanèních
prostøedkù na realizaci této stavby. Stavba je zaøazena do akce Èistá
øeka Beèva II“, která zahrnuje celkem 16 obcí.
Máme zpracovaný projekt na výstavbu víceúèelového høištì pod
budovou „Sahara“, na tuto stavbu jsme poádali (spoleènì s TJ)
o dotace na MŠMT Praha. V havarijním stavu je budova pošty, pro
zámìr opravy a rekonstrukce máme v souèasnosti zpracovanou
studii. Vstoupili jsme do posledního roku volebního období, práce je
pøed námi veliké mnoství. Prioritou pro nás zùstává pokraèovat
v pøípravì stavby kanalizace obce, opravy havarijních èástí místních
komunikací, údrba majetku a propagace obce, získávání
finanèních prostøedkù z vyhlášených dotaèních titulù a grantù.
Vzhledem ke skuteènosti, e pro obec naší velikosti je monost
získávání prostøedkù velmi omezená, je, a do budoucna bude èím

dále více, nutné pro získávání dotací spolupracovat se sousedními
obcemi.
O realizaci pøipravených zámìrù Vás budeme prùbìnì
informovat prostøednictvím našeho Zpravodaje.
Další informace:
Dìkujeme panu Milanovi Valèíkovi za finanèní dar ve výši 20 tis.
Kè, èást financí jsme pøidali, zakoupili a bìhem vánoèních prázdnin
instalovali do sauny nová moderní kamna.
Informace, které se týkají našich obèanù, ze kterých máme radost
- sdìlení Ing. Koukala, CSc., øeditele Valašského muzea v pøírodì:
Rada starších, poradní orgán øeditele Valašského muzea
v pøírodì v Ronovì pod Radhoštìm schválila a doporuèila
návrh na zápis Metodìje Karla Bystøického do Knihy
pamìti kraje, kniní obdoby Valašského Slavína. V prùbìhu
prvních týdnù roku 2006 bude proveden kaligraficky ztvárnìný
personální list Knihy pamìti kraje se jménem M.K.
Bystøického.
Pro všechny pøipomínáme, e tento náš rodák, vlastním
jménem Metodìj Drda, byl spisovatelem, il a psal v minulém
století povídky z našeho kraje (pø. Figurky zpod Radhoša,
Portáš Jurka, a další).
- sdìlení Úøadu oblastního spolku Èeského èerveného køíe
Ostrava :
ve druhém pololetí 2005 obdrel Zlatou plaketu MUDr. Jana
Jánského, kterou udìluje Èeský èervený køí za 40
bezpøíspìvkových odbìrù krve pan Josef Krouecký, Vidèe
113. Tento jeho hluboce lidský postoj velmi oceòujeme.
Na takovéto bývalé i souèasné naše spoluobèany mùeme být
právem hrdi.
Informace, ze kterých radosti moc nemáme:
V roce 2005 bylo na základì veøejnoprávní smlouvy uzavøené
mezi naší obcí a Mìstským úøadem Ronov p. R. øešeno 20
pøípadù pøestupkù, z toho 5 pøestupkù proti veøejnému
poøádku, 13 proti obèanskému souití, 2 proti majetku. Za
øešení tìchto pøestupkù jsme zaplatili 12 tisíc Kè. Jen pro
srovnání – za stejnou èástku bychom mohli témìø celý den (asi
22 hodin) hodin rozhrnovat sníh.
Za minulý rok bylo v naší obci v hracích automatech prosázeno
více ne600 tis. Kè! Je to pøekvapivì hodnì, ale stejné to bylo
bohuel i v roce pøedešlém.
Ještì pøipomínáme termíny sbìru tøídìného odpadu – plastù, papíru
a skla (1. pololetí)
Plast – lutá barva
Svozy:1.bøezna,4dubna,3.kvìtna, 6. èervna.
Papír- modrá barva Sklo- zelená barva
Svozy: 11. dubna, 13. èervna
Štìpánka Mikulenková, starostka

Ještì jedno ohlédnutí za zimní olympiádou
Videèská zimní olympiáda, ji tøetí v poøadí, se skuteènì povedla. Veliké úsilí všech poøadatelù bylo korunováno úspìchem –
velkou pozorností ze strany jak soutìících, kterých bylo skuteènì poehnanì, tak i divákù. Pøesto mám pocit, e nìkteré disciplíny zde byly
“Popelkou”. Mám na mysli disciplinu bìh a biatlon. Zatím co v jiných disciplínách si závodníci jiuívali zaslouených ovací, o závodníky
v bìhu a biatlonu diváci projevili pouze okrajový zájem. Pøitom se jedná o jedny z nejnároènìjších lyaøských disciplin. Malí závodníci
bìeli jeden sedm set metrù dlouhý okruh, a ti ménì úspìšní støelci ještì jedno atøi trestná padesátimetrová koleèka. Jejich starší kolegové
bìeli základní okruh dvakrát a pøípadná trestná kola ze støeleb takté.
Závod v bìhu následoval bezprostøednì po dobìhnutí posledního závodníka biatlonu. Témìø všichni závodníci, kteøí se zúèastnili
biatlonu nastoupili i na start v bìhu, co je výkon hodný mimoøádného ocenìní. Pøesto, jak jsem ji podotkla,
diváci,coje smutné,tìmto závodníkùm témìø nevìnovali pozornost.
Nemohu se ubránit názoru, e všechny disciplíny i vìkové kategorie závodníkù si zaslouí stejnou pozornost.
Ti velcí stejnì jako ti nejmenší. Vzhledem ke svým vlastním zkušenostem ze sportovního ivota mohu jen vyslovit
své uznání všem závodníkùm, kteøí se ctí tyto nároèné disciplíny absolvovali.
Alena Sušòová
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Upozornìní chovatelùm hospodáøských zvíøat
na území okresu Vsetín pro rok 2006
Chovatelé hospodáøských zvíøat (zejména krav a jalovic starších 24 mìsícù, plemenných býkù, beranù, kozlù, høebcù a klisen) mají opìt
v roce 2006 povinnost, aby zabezpeèili provedení povinných zdravotních zkoušek u svých zvíøat. Tato povinnost vyplývá z veterinárního
zákona a její rozsah je kadoroènì konkretizován ve Vìstníku Ministerstva zemìdìlství.
Chovatelé skotu (s výjimkou tìch, kteøí mají skot pouze na výkrm) jsou v roce 2006 dále povinni zahájit ozdravování od nákazy skotu
nazývané IBR v rámci národního ozdravovacího programu.
Chovatelé proto musí kontaktovat soukromého veterinárního lékaøe, který u nich provede naøízené zdravotní zkoušky, popø.
vakcinace proti IBR, ve stanoveném rozsahu. Laboratorní vyšetøení je zpravidla v plné výši hrazeno státem.
Chovatelùm, kteøí nesplní tuto svou povinnost, hrozí udìlení finanèních sankcí a zákaz pøemísování jejich zvíøat (na jatka, chov).
MVDr. Milan Krpec
veterinární inspektor

Pojïte s námi za kulturou...
Kulturní komise Rady obce Vás srdeènì zve na divadelní hru “Moje pøítelkynì sleèna Flintová” v podání souboru
CHAOS z Valašské Bystøice. Uskuteèní se 11. bøezna 2006 v sále kulturního domu ve Vidèi. Zaèátek je v 15.00 hodin. Cena
vstupenky je pro dospìlé 50,- Kè, pro dìti 30,- Kè a mùete si ji zakoupit v pøedprodeji u D. Karasové.
Souèasná anglická komedie o dvou dìjstvích je nám velmi blízká nejen svým osobitým humorem, ale pøedevším aktuálním tématem,
které se dotýká kadého z nás, a to je placení daní.
Tom Lambert, mladý skromný doktor botaniky, je se svým dosavadním ivotem velice spokojený. Veøejnosti je znám svým
vystupováním v televizi, kde radí zahrádkáøùm.
O domácnost se mu staráAlbert a finance spravuje bývalá ena Sára. Jeho vztah k penìzùm je témìø groteskní a vše øeší tím, e se podepíše
tam, kde mu Sára udìlá køíek.
Tato idyla však konèí ve chvíli, kdy se telefonicky ohlásí inspektor Dodds z finanèního úøadu a ádá informace o jisté sleènì Flintové,
která byla Tomovou údajnou zamìstnankyní. Tom vše povauje za omyl, ovšem po vysvìtlení Sáry pozná, e všechny jeho pøedstavy o klidném
ivotì se právì sesypaly jako domeèek z karet. Tím je odstartován kolotoè neuvìøitelných, zmatených situací a nedorozumìní, konèící zcela
neèekaným rozuzlením.
Osoby a obsazení
Tom Lambert
David Svoboda
Lucy Napierová
Veronika Fröhlichová
Sára Davenportová
Pavla Heryánová

Harry Dodds

Albert Larkin Jaromír Chumchal
MUDr. Jaromír Veith
C.P. Lensová
Helena Køenková

Vìøíme, e neodoláte tak zajímavé nabídce, pøijmete naše pozvání a strávíte pøíjemné odpoledne ve spoleènosti mùz a divadla CHAOS.
Kulturní komise

Dìtský karneval
V sobotu 11. února 2006 oil sál kulturního domu
veselým hlaholem. Ve 14 hodin zaèal tradièní karneval pro naše
nejmenší promenádou masek. Kadá maska dostala zdobené
perníèky, které upekla a nazdobila jitradiènì paní Eva Burová.
Moc jí za nì dìkujeme. Poté nezaujatá porota vybrala 10
nejvtipnìjších a nejzajímavìjších masek, které byly odmìnìny
drobnými cenami.
Karneval zahájil a celé odpoledne skvìle provázel
slovem i hudbou Vladan Lenomar. Následovaly soutìe, které
pøipravila Pavla Mlnaøíková, taneèky a zábava. Mezitím se
prodávaly losy do tomboly. Pak následovalo losování a 100
šastlivcù si mohlo dojít pro výhry. Letos byla hlavní cena
obzvlášzajímavá, neboto byla poukázka na ivé kùzle, které
vìnovala Kozí farma Vidèe. Také bylo vylosováno nìkolik cen
útìchy.
Mìli jsme velké obavy, e letos nedáme dohromady
tombolu, nebo hned po sobì následovaly dvì velké akce pro
dìti (Zimní olympiáda a karneval) a všichni dobøe víme, e i
monosti našich sponzorù jsou omezené. Nakonec se našlo
dostatek dobrých a štìdrých lidièek, díky kterým mohly zazáøi

oèi dìtí. Váíme si kadé malièkosti a váíme si kadého, kdo má pro
nás pochopení . Dìkujeme mnohokrát, dìkujeme za pøíspìvky, za
dárky i za úèast.
Také chci podìkovat Zdeòce Holišové, která i letos zajistila
krásnou výzdobou sálu, coji stálo mnoho úsilí i èasu. Dìkuji OÚ za
spolupráci a všem èlenkám kulturní komise RO za zodpovìdný a
obìtavý pøístup.
Na závìr chci ještì jednou podìkovat všem dárcùm a
sponzorùm, nebo bez jejich štìdrosti bychom karneval nebyli
schopni uspoøádat.
Za kulturní komisi P. Mlnaøíková
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Zimní pøíprava fotbalistù je ve znamení ronovského turnaje
Milí ètenáøi,
jak ji bylo uvedeno v minulém èísle, probìhl sportovní ples (18.2.´06) a drustvo muù se úèastní zimního fotbalového turnaje
v Ronovì p.R. s názvem Ronov Cup 2006.
Letos je turnaj kvalitnì obsazen. Tradièní zimní turnaj na škvárové hrací ploše ronovské Harcovny byl zahájen o víkendu za úèasti
osmi drustev. Kadý tým sehraje sedm utkání
È.
Datum
Èas
Výsledek
systémem kadý s kadým. Úvodní zápas obstarali
1 : 2 (1:0)
1.
28.1. SO 12:00 TJ Polièná - TJ Vidèe
tradièní rivalové z 1.A tøídy, celky Vidèe a Polièné.
2.
28.1. SO 14:00 TJ Trojanovice - Tatran Halenkov
1:1
Utkání tìchto týmù bývají vdy mimoøádnì
3.
29.1. NE 12:00 Sokol Tichá - FC VK + K "B"
2:3
vyhecovaná a nervózní a toto utkání nebylo výjimkou,
4.
29.1. NE 14:00 FC Zubøí - Dorost 1. VFC
2:1
aè šlo pouze o pøípravné utkání. Polièná pøedstavila
5.
4. 2. SO 12:00 Tatran Halenkov - FC Zubøí
1:9
6.
4. 2. SO 14:00 TJ Polièná - TJ Trojanovice
6:4
pravdìpodobnì svou nejvìtší zimní posilu, útoèníka
7.
5. 2. NE 10:00 TJ Vidèe - FC VK + K "B"
4 : 4 (3:0)
Valašského Meziøíèí Petra Jasoòka. První poloèas
8.
5. 2. NE 12:00 Dorost 1. VFC - Sokol Tichá
5:0
patøil Polièné. Vidèe ve druhém poloèase dvìma
9.
11.2. SO 12:00 TJ Trojanovice - TJ Vidèe
brankami pohotového útoèníka Radka Mièkala zápas
10.
11.2. SO 14:00 Tatran Halenkov - Sokol Tichá
otoèilo. Trenér Boetìch Jurèa uvítal v týmu
11.
12.2. NE 10:00 FC VK + K "B" - Dorost 1. VFC
zkušeného obránce Petra Urbana, který pøestoupil
12.
12.2. NE 12:00 FC Zubøí - TJ Polièná
z Prostøední Beèvy a bude zajisté patøit k oporám
13.
18.2. SO 12:00 TJ Vidèe - Dorost 1. VFC
defenzívy Vidèe. Podle dostupných informací
14.
18.2. SO 14:00 TJ Polièná - Sokol Tichá
k 5.2.´06 mui o dalších posilách podle Petra Jurèi
15.
19.2. NE 10:00 Tatran Halenkov - FC VK+K "B"
16.
19.2. NE 12:00 TJ Trojanovice - FC Zubøí
zatím neuvaovali. Ve druhém utkání, které stihla
17.
25.2. SO 12:00 FC Zubøí - TJ Vidèe
uzávìrka VZ pojmout, Vidèe vlétlo na rezervu Velkých
18.
25.2. SO 14:00 Sokol Tichá - TJ Trojanovice
Karlovic a první poloèas jsme vyhráli s pøehledem 3:0.
19.
26.2. NE 10:00 FC VK + K "B" - TJ Polièná
Ve druhém jsme však hráli zmatenì a zápas pøinesl
20.
26.2. NE 12:00 Dorost 1. VFC - Tatran Halenkov
obrat, je nakonec vyústil v remízu 4:4. V prvním
21.
4.3. SO 12:00 TJ Vidèe - Tatran Halenkov
utkání skóroval R.Mièkal 2x, ve druhém Radek Mièkal
22.
4.3. SO 14:00 TJ Polièná - Dorost 1. VFC
2x, Rostislav Basel a Martin Dobeš. Aktuální výsledky
23.
5.3. NE 10:00 TJ Trojanovice - FC VK + K "B"
po kadém víkendu jsou k dispozici ve fotbalové
24.
5.3. NE 12:00 FC Zubøí - Sokol Tichá
skøíòce v centru obce, v úterním vydání deníku Naše
25.
11.3. SO 12:00 Sokol Tichá - TJ Vidèe
26.
11.3. SO 14:00 Dorost 1. VFC - TJ Trojanovice
Valašsko a na internetových stránkách naší obce,
27.
12.3. NE 10:00 FC VK + K " B" - FC Zubøí
v odkazu fotbal a tam v sekci aktuální výsledky.
28.
12.3. NE 12:00 Tatran Halenkov - TJ Polièná
Mgr. Petr Liška
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Z naší nabídky:
DØEVOŠTÌPKOVÉ DESKY OSB
SÁDROKARTON
TEPELNÁ IZOLACE
IZOLACE PROTI VODÌ
SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL
STØEŠNÍ FÓLIE
PAROZÁBRANY
IMPREGNACE
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