608/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí plnìní usnesení
è.78/2006zedne11.4.2006
609/06 RadaobceVidèevsouladus§102 odst.2písm.a)zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, rozhodla zadat dílèí
opravy místních komunikací spoleènosti Vodohospodáøské a
dopravní stavby Vsetín, s. r. o. a povìøuje pøedsedu stavební
komise, starostku a místostarostu , aby do pøítí schùze rady
pøipravili spoleènì s vedením spoleènosti VDS na základì cenové
nabídky návrhsmlouvyodílo.
610/06 RadaobceVidèevsouladus§102 odst.2písm.a)zákona
è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní, rozhodla zadat stavbu
deové kanalizace v délce 46 m na pozemku p. è. 549, 1572/3,
2823/2, 2807/11 firmì KMO Zubøí , která podala cenovì
nejvýhodnìjínabídkunazhotovenídíla
611/06 RadaobceVidèe vzalanavìdomí informaciovydaném
rozhodnutío vyuitíúzemí pro úèel rozíøení sportovníhoareálu 
dvì høitì na volejbal, víceúèelové høitì, bìecká dráha a
rozhodnutí o umístìní stavby parkovitì, chodníku, deové
kanalizace, veøejného osvìtlení. Rozhodnutí vydal Mìstský úøad
RonovpodRadhotìm,odborvýstavbyaúzemníhoplánovánídne
2. 5. 2006. Ve lhùtì 15 dnù se mohou úèastníci jednání proti
rozhodnutíodvolat.
612/06 Rada obce Vidèe rozhodla zadat zpracování cenové
nabídky na zpracování projektu opravy budovy poty (Ing.
Flekaèové, Valaské Meziøíèí, Ing. Holi Zubøí). Cenovì
nejvýhodnìjínabídkabudevybránanapøítíschùziradyobce.
613/06 Rada obce Vidèe po posouzení a projednání cenových
nabídek, rozhodla neuzavøít smlouvu na zpracování mostní
dokumentace u 5 mostù v majetku obce s firmou Mostní servis
Ostrava. Souèasnì povìøila starostku pøipravit do pøítí schùze
radyobcenávrhnovésmlouvys firmouSwietelsky, s. r. o.Valaské
Meziøíèí, její cenová nabídka byla vyhodnocena jako
nejvýhodnìjí.
614/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace
oprobíhajících pracích navybudovánísvodudeovýchvoduRD
p. Milana Randuse a povìøuje starostku obce pøevzetím hotového
díla.
615/06 Rada obce Vidèe projednala a odsouhlasila termín
opravy støechy tìlocvièny a základní koly vèetnì odstranìní
nefunkèních komínù na støee Z . Práce budou zahájeny
na zaèátku kolních prázdnin spolu s rekonstrukcí osvìtlení
vtìlocviènì
616/06 RadaobceVidèeodsouhlasila opravusociálníchzaøízení
v základní kole a povìøila p. Jar. Vaculína zpracováním cenové
nabídky do pøítí schùze rady obce. Zahájení opravy soc. zaøízení

jeplánovánonazaèátekprázdnin.
617/06 Rada obce Vidèe rozhodla zadat opravu silnì pokozené
venkovní øímsy mateøské koly firmì Josef Mièkal, Vidèe a povìøuje
starostku obce pøipravit do dalí schùze rady návrh smlouvy
oprovedeníopravy
618/06 RadaobceVidèeprojednala ádostiobèanùo dílèíopravyMK
a vodoteèí a povìøuje starostku, místostarostu a pøedsedu stavební
komise, aby zdokumentovali rozsah pokození a pøipravili do dalí
schùze návrh øeenízjitìnéhostavu
619/06 Rada obce Vidèe vyhovìla ádosti p. Vladimíra Fabiána
odoèasnýpronájem èástiparcelyp.è.293/1(parcelaEN)vmajetkuobce
(za kolou) pro umístìní zahradního altánku a ukládá starostce, aby
vsouladus§39odst.1zákonaè.128/2000Sb.,oobcích vplatnémznìní,
zámìrpronájmuzveøejnilanaúøednídesceOÚ.
620/06 Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 2, písm.b) zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní schválila uzavøení Mateøské
koly Vidèe v dobì prázdnin od 10. 7. 2006 do 18. 8. 2006. Na základì
písemnéádosti rodièùdoporuèí MVidèepobytdìtív jinéMv okolí,
kterámá v uvedenémobdobíprovoz nepøeruen.
621/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí písemnou informaci
provìrkové komise o provedené veøejné provìrce BOZP pro rok 2006
v M Vidèe, okres Vsetín, úkolech, které z provìrky vyplývají a
harmonogramuodstranìnízávad
622/09 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informaci starostky obce
oúspìnémprojektuobce, zaslanémdosportovníhograntuNadaceDìtiKultura Sport, prostøednictvím kterého obec získala èástku 9 000,- Kè
na nákup florbalové výzbroje a výstroje pro dvì ákovská drustva
koly. Souèasnì povìøila starostku obce podepsat smlouvu o poskytnutí
nadaèníhopøíspìvku(darovacísmlouvu)
623/06 RadaobceVidèeschválila zahájení prací na prodlouení45 m
STL hlavního øadu obecního plynovodu pro zhotovení plyn. pøípojky
k RD p. M. Cába a povìøuje starostku obce podepsat pøipravený a
odsouhlasený návrh smlouvy o dílo s firmou MIVES, výstavba
plynovodù a zamìøení staveb, zastoupenou jednatelem p. Jaromírem
Matulou,Veselá
624/06 Rada obce Vidèe odsouhlasila zadání zpracování projektu
k prodlouení hlavního vodovodního øadu obce pro vybudování
vodovodních pøípojek rodinným domùm è. p. 395, è. p. 169, è.p. 386,
è. p. 408, è. p. 368, è. p. 317 a povìøuje místostarostu obce zajitìním
zadánízpracování uvedenéhoprojektuuoprávnìnéhoprojektanta.
Mgr.tìpánka Mikulenková
starostka

Ing.DaliborKubi
místostarosta

Svoz odpadu ve 2. pololetí 2006
Sbìrové akce, tøídìný sbìr

Tøídìný odpad  plast (lutá barva)
4. èervence,8.srpna, 5. záøí, 3.øíjna, 7. listopadu,5. prosince
Tøídìný odpad  papír (modrá barva), sklo (zelená barva)
15. srpna, 10. øíjna, 12. prosince
Svoz v úterý:

Svoz v úterý:

Uvedenétypypytlùbudouve svozovýdenpøichystányna místech,ze kterýchjsoubìnìvyprazdòoványpopelnice,musíbýtzavázánynebojiným
zpùsobemzajitìnytak,abypøimanipulaci(nakládání)nedolokvypadnutíobsahupytle

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ
- Dokument Strategický rozvoj Mikroregionu Ronovsko, je zpracován, je Vám k dispozici na OÚ i webových stránkách obce. Námìty a
pøipomínky k tomuto dokumentu lze zasílat písemnì na adresu mìsta Ronov p. Radh., prostøednictvím emailové adresy
mailto:gross.ks@roznov.cz, redakce Spektra a také bìhem veøejného projednávánídokumentu,které se uskuteèní v úterý 20.6. od 16,00 hod. ve
velkézasedacímístnostiMìÚ.
- Výsledky voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR ve dnech 2. -3. èervna 2006 v naí obci:

Celkový poèet volièù, kterým byly vydány hlasovacílístky: 1299
904
Poèet platných hlasù:
900
Èeská strana sociálnì demokratická
347
Obèanskádemokratickástrana
308
Køesanskádemokratickáunie  Èeskoslovenská
strana lidová
99
Komunistickástrana Èech a Moravy
57
Strana zelených
39

Poèet volièù, kteøí odvolili:

SNK Evroptí demokraté
Moravané
Nezávislí demokraté
Nezávislí
Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Unie svobody  demokratická unie
Strana rovnost ancí
Právo a Spravedlnost-ANO tradièní rodinì, NE korupci a kriminalitì
Koruna Èeská (monarchistickástrana Èech, Moravy
a Slezska
Pravý Blok  strana za ODVOLATELNOST politikù,
NÍZKÉ danì, MINIMALIZACIbyrokracie, SPRAVEDLIVOU
justici, REFERENDA a PØÍMOU demokracii
http://WWW.CIBULKA.NET
Koalice pro èeskou republiku

14
8
8
6
4
2
2
2
1
1

1
1

69,59 %

69,28 %
38,55 %
34,22 %
11,00 %
6,33 %
4,33 %
1,55 %
0,88 %
0,88 %
0,66 %
0,44 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,11 %
0,11 %

0,11 %
0,11 %

Pro zajímavost uvádíme výsledky voleb do PS v naí obci v roce 2002

Celkový poèet volièù, kterým byly vydány hlasovacílístky:
Poèet platnýchhlasù:
Výsledkyvoleb do PS ParlamentuÈR
2002

Poèet volièù, kteøí odvolili:

Politická strana
Èeská strana sociálnì demokratická
Obèanská demokratická strana
Koalice KDU-ÈSL, US-DEU
Komunistická strana Èech a Moravy
Ostatní strany a hnutí

Hlasy celkem
264
172
115
98
103

1256
754
752

60,09

59,87

v%
35,1
22,9
15,3
13,0
13,7

Jedna informace(ádost?)závìrem:

Spoleènì s panem Vièanem, správcem naeho høbitova, urèitì vichni chceme, aby byl na høbitovì trvalý poøádek, aby prostøedí bylo
dùstojné,pìkné.Protobylorozhodnuto,enaipracovníci,kteøíprovádìjí údrbu veøejnýchprostranství,pomohoup.Vièanoviposekatnacelém
høbitovìjivzrostlou trávu.Pøitomtoseèenívakbylzranìnnápracovník,kterýtutoprácivykonávalstrunovousekaèkou. Støepysklazesklenic
zastrèených za pomníkem (nejsou v trávì vidìt), mu zpùsobily hlubokou øeznou ránu na ruce, pøestoe mìl rukavice. ádáme tímto vechny
nájemcehrobovýchmíst,abyvekerénepotøebnévìciodkládalidokontejneruanenechávalijevedle(za) pomníkyanijinde,vádnémpøípadìpak
sklo.Vopaènémpøípadìhrozíznovunebezpeèívánéhoúrazu.Dìkujeme.
Také dìkujeme vem naim obèanùm, kteøí si udrují èistotu a poøádek na svých pozemcích i pøed svými rodinnými domy a pomáhají tím ke
zlepení celkovéhovzhledunaíobce,zejménanyní vdobìturistickésezony.Mámezpìtnéinformace,esenávtìvníkùmunáshodnìlíbí,pìkná
upravenáobecjenaíspoleènouvizitkou.

Pøiblíilyseprázdniny....

Naim ákùm i jejich uèitelùm pøejeme úspìné zakonèení kolního roku 2005/2006. Dìkujeme vem pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkùmvzákladníimateøskékolezajejich prácivtomtokolnímroce.Vemdohromadypøejemehezképrázdninyplnésluníèkaapohody.
Teplé, sluneèné dny Vám pøeje
tìpánka Mikulenková, starostka

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ
Strategický plán je dokument, který definuje jednotlivé
cíle, které je nutno realizovat, aby byl zajitìn dlouhodobý rozvoj
mikroregionu.Úkolem èlenù pracovní skupiny, kteøí byli pøizváni k
tvorbì tohoto dokumentu bylo nalezení shody v urèení prioritních
rozvojových oblastí a definici jednotlivých krokù, které je nutno
realizovat,abystanovenécílemohlybýtnaplnìny.
Stanovit veobecnì pøijatelné cíle a nástroje k jejich
realizacinenísnadnýúkol.Tentoprocesje vdyovlivnìnzamìøením
lidí, kteøí se na tvorbì tohoto dokumentu podílejí a také dobou
vekterédokumentvzniká.
Strategický plán rozvoje mikroregionuRonovsko je tedy
dokumentem, který shrnuje závìry, formulované na základì
souèasných pøedstav o potøebách vývoje naeho ivotního prostoru.
Tytopøedstavysevrùznýchohledechmohouliit. Vtomtosmysluje
potøeba tentodokumentchápatjakodokumentotevøený.
Na poèátku léta roku 2005 se seli zástupci Ronova p.R.,
sezástupcimìstaZubøíaobcí DolníBeèva,ProstøedníBeèva,Horní
Beèva,Hutisko-Solanec,Vigantice,VidèeaValaská Bystøice,které
tvoøí Mikroregion Ronovsko a dále osobnosti reprezentující
vechny oblasti hospodáøského a spoleèenského ivota
ke zpracování tohoto dokumentu. Vytvoøená pracovní komise
na základì iroké a otevøené diskuse stanovila ètyøi prioritní oblasti
rozvojemikroregionu:
1. Infrastruktura
2. Hospodáøskýrozvoj
3. Kvalitaivota
4. Cestovníruch
Ke zpracování Strategického plánu byla pouita standardní
osvìdèená metodika, která byla v zájmu co nejobjektivnìjího
zpracování dokumentu øízena a monitorována Regionální
rozvojovouagenturouVýchodníMoravy.
Východiskem pro zpracování Strategického plánu byla
analýza silných a slabých stránek, pøíleitostí a ohroení (SWOT

analýza)projednotlivéprioritníoblasti.
Dílèí pracovní komise pak s úsilím o co nejirí shodu
formulovalyhlavní úkoly, které by mìly být v prùbìhu pìti a patnácti
let postupnì realizovány. Dílèí komise usilovaly o co nejobecnìjí
pohledna zájmyobyvatel,podnikatelù,péèi o ivotníprostøedíale také
napotøebynávtìvníkùnaehomikroregionu.
Strategický plán byl formulován pøedevím s ohledem
na udrenímìsta Ronovjako hlavníhoaktivníhocentra podnikání,ale
také na dalí rozvoj turistického regionu, vyznaèujícího se nádhernou
pøírodouairokounabídkourekreaèníchpøíleitostí.
Výsledný dokument je znaènì rozsáhlý a obsahuje
statistickou èást charakterizujícíúzemí mikroregionu,analytickou èást
(tzv. SWOTanalýzuslabýcha silnýchstránek,pøíleitostía ohroení)a
pøedevímèástobsahujícísamotnýplánrozvojemìstaRonovp.R
a okolních obcí. Souèástí plánu je také databáze projektù, které
budou realizoványs ohledem na finanèní monosti jednotlivýchobcí a
subjektùmikroregionua také s ohledemna dotaènítituly, které budou
vyhlaoványv rámci EU v pøítím programovacímobdobí, t.j. v letech
20072013.

Velmi aktivnì si tento mìsíc poèínaly dìti z Valaenky.
Kromìnácvikutaké nìkolikrátveøejnìvystoupily, a to 20. kvìtnana
pøehlídce dìtských souborù v Zubøí, 23. kvìtna zpestøily vítání
nových obèánkù na Obecním úøadì ve Vidèi. 27. kvìtna zpívaly a
tanèilypøikácenímájeveVidèi.
Ke dni matek si 12. kvìtna nachystali besídku prvòáèci a
ètvráci.
Ke sportu mìli blízko ètvráci a pááci, kteøí se 5. kvìtna
zúèastnilifotbalovéhoturnajeMcDonald´sCupa23.kvìtnasoutìili
v týmech ve skládání puzzle, které pro nì pøipravili devááci a paní
uèitelka Eva Mandulová. 15 dìtí z páté tøídy pod vedením paní
uèitelkyKateøinyRéderovéúspìnìzavrilosvou celoroènípráci na
projektuEnergiea já.12.kvìtnase ve valaskomeziøíèskéhvìzdárnì
zúèastnilii s rodièi pøedánícen a vyhodnocenísoutìe.Jasná obloha
jimumonilatakéveèernípozorováníoblohy.
Daøilo se i výtvarníkùmpod vedenímVladimíry Mertové.
Za Straáka do zelí získali v soutìi Valaského muzea v pøírodì
3. místo (8. a 9. tøída), od Alceda ve Vsetínì pak zvlátní ocenìní za
pohádkovou bytost  èarodìjnici (8. tø.). Zaèínáme se vìnovat
keramice,nebokolaumákeramickoupec.
Na besedu s policistyv rámci projektuAjax navázalave 2.
4.tøídìvýtvarnásoutìnatéma:Comì Ajaxnauèil.
Obohacením pro áky byly i kolní exkurze. Jaromíra
Peèalková pøipravila pro sedmáky exkurzi do Olomouce, kde mimo

jiné navtívili i Pøemyslovský palác, vidìli výstavu z naí historie,
uspoøádanou k 700. výroèí zavradìní posledního Pøemyslovce
v Olomouci. Eva Mandulová pøipravila ve spolupráci s cestovní
kanceláøí Kufr exkurzi do polské Wieliczky a Krakova pro áky 7.  9.
tøídynaíkoly.
Dùleité informace se na pøednákách pracovnic ronovské
Poradny pro eny a dívky dozvìdìli esáci o dospívání a devááci
oantikoncepciapohlavníchnemocech.
Dopravní pøedpisy si 26. kvìtna prakticky ovìøili ètvráci
nadopravnímhøitivRonovìpodRadhotìm.
Na pátek 19. kvìtna domluvilaVladislavaSlámová s panem
Pavlem Øezníèkem pro dìti 1. stupnì besedu o vèelkách, vèelaøení a
medu. Dìti se dozvìdìly spoustu zajímavých informací, pøipravily si
takéhodnìotázek.Besedabylaobohacenai o názornépomùcky napø.
pøekrásnì malovaný vèelí úl, vèelaøský oblek a nechybìla ani ukázka
ivýchvèelek.Velmi oceòujeme,e mámetakovéobìtavérodièe.Panu
Øezníèkovi dìkujeme, e si i v dnení uspìchané dobì udìlal na nae
dìtièas.
Dìkujeme firmì Elektroprojekta za sponzorský dar 4 000,Kè a firmì ON Semiconduktor za sponzorský dar 5 000,- Kè
doNadaèníhofondunaíkoly.ObecnímuúøaduVidèedìkujemezadar
1000,-Kènazakoupenípuzzleprosoutìdìtí5.tøídy.
Jaromíra Peèalková

Strategický plán rozvoje mikroregionu se musí opírat
o irokou podporu obyvatel. Proto jeho pracovní verzi pøedkládáme
k diskusi a doplòujícím námìtùm iroké veøejnosti. S tímto
dokumentem se mùe iroká veøejnost seznámit na internetové adrese
www.roznov.cz, v titìné podobì na sekretariátu starosty u Petry
Holiovédennìod 8.00do 14.00hod.a takéna vechobecníchúøadech
obcímikroregionu.
Námìtylze zasílatpísemnìna adresumìsta,prostøednictvím
emailové adresy gross.ks@roznov.cz, redakce Spektra a také bìhem
veøejného projednávání dokumentu, které se uskuteèní v úterý 20.6.
od16,00hod.vevelkézasedacímístnostiMìÚ.
Po vyhodnocení a pøípadném zapracování doplòujících
námìtù bude Strategický plán rozvoje mikroregionu pøedloen
v definitivní podobì ke schválení zastupitelstvùm jednotlivých obcí a
zveøejnìnnawwwstránkáchvechobcímikroregionu.

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

V kvìtnu se plnì rozjela èinnost nového volejbalového
oddílu dìvèat. Se svými trenérkami se scházejí dvakrát týdnì

nestálé poèasí signalizovalo spíe odklad akce. Jeliko vak celý pátek

a

neprelo, zváili jsme pro a proti a výlap jsme neodvolali. A dobøe

témìø dvì hodiny se uèí základùm volejbalu. Trenérky jsou zatím

jsme udìlali, i kdy v noci z pátku na sobotu 27.kvìtna lilo jako z konve.

velmi spokojeny s pøístupem dìvèat nìco nového se poøádnì nauèit.

Ráno u to bylo jinak a za celý den z oblohy ani nekáplo. Po pøíchodu

Drme palce, aby dìvèata ve svém snaení vydrela.

do cíle na Saharu dokonce zaèalo svítit sluníèko. A víte kolik se selo

Na kvìten mìla komise spolu s oddílem turistù seniorù

lidí, aby si obeli dìdinu, i kdy poèasí nebylo nic moc? Na startu

naplánovány dvì akce. První byl turistický zájezd na Pálavu, který se

u zastávky Hajný nás bylo 29, z toho 13 dìtí. Na pøístupových místech

bohuel neuskuteènil. Pøihlásilo se toti málo lidí. Jestlie se jede tak

se pøidávali postupnì dalí, take pøed cílem nás bylo 56, z toho 19 dìtí.

daleko, je tøeba naplnit autobus a po støechu a to se v tomto pøípadì

Na Saharu pak dorazili jetì i ti, co se jim jít nechtìlo, a nebo museli i

nestalo. Take a si zase bude nìkdo stìovat, e se nemùe dostat na

v sobotu do práce. Rozdali jsme sice více ne 65 úèastnických listù, ale

zájezdy, které poøádáme, má smùlu. Kdo se zúèastòuje naich

loòské èíslo úèastníkù se nám nepodaøilo pøekonat. Nevadí, moná

zájezdù ví, e bývají pøipraveny velmi peèlivì od A a do Z a je

pøítì! Na Sahaøe èekalo vechny úèastníky obèerstvení v podobì

chyba, e tentokrát, za celkem malý finanèní obnos, veøejnost

poøádného kuøecího steaku, za jeho pøípravu ruèila jako obvykle u

nabídkou pohrdla.

osvìdèená parta kuchaøù v èele s Blankou a Karlem. Letos se stálo ve

Dalí akcí byl ji 3. roèník výlapu okolo Vidèe. Velmi

frontì kapku déle, ale maso je lepí jíst øádnì upravené ne polosyrové
a stejnì nebylo kam spìchat. Na Sahaøe se chystala toti dalí akce 
kácení máje a mnozí turisté zùstali, aby se pobavili programem a
zazpívali pøi cimbálovce. Celkovì lze øíci, e se letoní výlap vydaøil
se vím vudy. Kdo pøiel, nelitoval a váhaví jistì pøijdou pøítì. Za
vechny organizátory upøímnì dìkuji vem, kteøí tuto akci jakýmkoliv
zpùsobem podpoøili.
Uspoøádat Dìtský den v termínu námi zvoleném se opìt
nepodaøilo. Koncem kvìtna a první dny èervna byla taková zima a tak
lilo, e to bylo absolutnì vylouèeno. Nakonec se uskuteènil Den dìtí
v prvním náhradním termínu v pátek odpoledne ( byl jetì i druhý a
dokonce i plakátovaný! ). Sice neprelo, i kdy se to sbíralo ze vech
stran, ale teplo nebylo. Hlavnì, e na Saharu dorazilo velké mnoství
dìtí, nebo pro nì se to ve pøipravovalo.Podle rozdaných kartièek pro
soutìe, kterých letos bylo opìt dvanáct, rozdali organizátoøi 125
pøipravených balíèkù. Na Saharu pøily jetì i dalí dìti, ale nìkterým
se

nechtìlo

soutìit

a

jiné

zase

pomáhaly

poøadatelùm.

Vem

pomocníkùm, tj. starím dìtem ze Z i studentkám støedních kol, které
pøily pomoci velmi dìkujeme. Podìkování patøí i místnímu sboru
dobrovolných hasièù, kteøí mìli co dìlat, aby zájem dìtí uspokojili. A té
vody, kterou museli neustále pumpovat! Ale pøekvapivì ve zvládli, i
kdy mìli problém, jak se dostat s hasièským autem na Saharu.
Potìilo nás, e s dìtmi dorazilo na Saharu i hodnì dospìlých,
pøedevím rodièù, ale i babièek a dìdeèkù. Pro vechny úèastníky této
akce bylo pøipraveno bohaté obèerstvení a kolo tìstí, ve kterém bylo
letos hodnì hodnotných cen. Za tyto ceny i za monost pøipravit pro
dìti takové mnoství balíèkù, dìkujeme sponzorùm Dìtského dne.
Jejich jména si mohli vichni pøeèíst u na Sahaøe a kdo to nestihl, mùe
si je pøeèíst ve skøíòce SPV.
Celé krásné odpoledne bylo jetì ozvlátnìno cvièením
s barevným padákem. Na travnaté ploe pøedvedly dìti s cvièitelkou
SPV pí Kozlovou nejen jak se cvièí s tímto náèiním, ale také jaký má
význam pro utváøení dìtského kolektivu. S dìtmi si mohli zacvièit i
dospìlí. Celá akce se víc ne vydaøila a vichni, kdo pøili byli
spokojeni. Aby nebyla poruena tradice stálých deových dnù, uili si
ti, co se zdreli troku déle i poøádného detì. Ale to u dìtem nevadilo,
protoe svoje si u uily.
Dále upozoròuji vechny úèastníky podzimního turistického
a poznávacího zájezdu do východních Èech, aby v èervnu zaplatili
druhou èást ceny zájezdu. Po zaplacení obdrí vichni malý turistický
bulletin s podrobným programem a dalími instrukcemi. Dìkuji vem
pøihláeným za vstøícnost a pochopení.
Vem dìtem pøeji jménem celé komise a SPV krásné a hlavnì
sluneèné prázdniny, vem ostatním vysnìnou dovolenou, pøíjemné
chvíle odpoèinku ve sluneèním teple a po prázdninách se budu tìit na
bohatou úèast na naich dalích akcích. A co to bude? Podzimní
zájezdy, Drakiáda, pochod brouèkù aj.
Marcela vajdová

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ
Kdy sa Valáek narodí  mají velkou radost nejen v jeho
rodinì, ale také ve kole a na obci. A a se Valákù narodí více,
pozveme je i s rodièi na malou oslavu, které øíkáme Vítání obèánkù.
Poslednívítáníprobìhlo23.kvìtna2006.
Gratulovat pøily dìti z Valaenky, které pod vedením paní
uèitelky Halamíkové pøedvedly krásné pásmo písnièek a básnièek.
Zúèastnil se i místostarosta, který se ujal role fotografa a na digitální
fotoaparát zachytil prùbìh oslav. Nìkteré dìti vyfotil v kolébce. Jetì
ne jsme se stihlis rodièi rozlouèit, u bylo moné si obrázky
prohlédnout na poèítaèi.
Po vystoupení Valaenky dostala slovo paní starostka.
Na závìr svého povídání pøijala nové obèánky do svazku obce.
Pøedsedkynì kulturní komise pøeèetla za rodièe slib a ti ho stvrdili
svým podpisem do pamìtní knihy. Nastalo pøedávání dáreèkù a
gratulace. Celý prùbìh byl provázen melodiemi, které zahrála paní
uèitelkaMartinaMachulová.
Nejvìtí podìkování patøí tìm nejmením.Vechno zvládli
v pohodì. Dìkujemerodièùm, e pøijali nae pozvání, paní starostce,
místostarostovi, dìtem z Valaenky a paní uèitelce D. Halamíkové a
M.Machulové.
Dosvazkuobcebylypøijatytytodìti:
MagdalénaMandulová
EliáOharek
VendulaMièolová
IvanaHutyrová
AdélaBaøinová
MartinKnápek
AleRandus
Barboravajdová
JonáKapoun
BedøichRadil
D.Karasová

Pøejeme vem Jubilantùm pøedevím
pevné zdraví, ivotní pohodu,
spokojenost a dny prozáøené sluncem
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OÚ Vidèe





V naí knihovnì se zvýila návtìvnost. Není to ovem díky
vìtímuzájmuoknihy,aledíkydvìmapoèítaèùmsinternetem.Jsoustále
vprovozu.Zájemonìmajípøedevímdìti.
Vyhodnotila jsem také soutì o nejlepího ètenáøe, kterou
vyhlaujeme na zaèátku kolního roku. Hlavním kritériem soutìe je
poèet návtìv knihovny. Na prvním místì se suverénì umístil Dimitrij
Varlamov, který byl v knihovnì 58 krát. Chodí pravidelnì, pùjèuje si
knihy, èasopisy a vyuívá také poèítaèe. Cenu za první místo (knihu
v hodnotì 250,- Kè) si urèitì zaslouí. Vybere si ji sám, aby z ní mìl
radost.Je také èlenem ètenáøského krouku. Na 2. místì se umístila
Terezka Mièkalová. Navtívila knihovnu 44 krát a je také aktivní
èlenkou ètenáøského krouku. Dostane knihu v hodnotì 200,- Kè.
NatøetímmístìjeMarukaPøibylová,kterábylavnaí knihovnì25krát.
Nevím,jestli se v dnenídobì se dá koupitkniha za 150,- Kè, ale tøeba si
nìcovybere.
1.DimitrijVarlamov
58x
2.MièkalováTerezka
44x
3.PøibylováMarie
25x
4.-5.kaøupováBarbora 22x
HoliM.
22x
6.MièkalováBarbora
16x
7.KopeckýPetr
16x
8.FryaraJindøich
15x
9.FryarováIngrid
13x
10.MachulováLenka
Vichnisivyberouzcen jako jsou kiltovky, psací potøeby, zápisníky,
hryajinédrobnosti.
Jsem moc ráda, e si dìti naly cestu do knihovny. V èervnu
jetì pøipravujeme akci pro prvòáèky. Pøedvedou nám, e u umí èíst a
paní starostka je pasuje na ètenáøe.Dostanoumalé dárky a pokud budou
rodièesouhlasitmohoupravidelnìknihovnunavtìvovat.
V dobì prázdnin bude otevøeno kadou støedu a pátek od 12:00-17:00

Pøeji vem ètenáøùm i spoluobèanùm pøíjemné a hlavnì
sluneèné léto.
D. Karasová
hod. Stejnì jako jindy.

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

Milí ètenáøi zpravodaje, váení fotbaloví pøíznivci,

zápasùsezony2005/2006, zvybranýchutkání:

pojïme si pøipomenout dalí chvíle z probíhajících utkání jarní èásti mistrovských

1.Mui:LhotauVs.Vidèe 4:0(3:0):VideèskýcelekpøijeldoLhotypropoøádnývýpraskaLhotatímtopokraèujevesvýchstabilních
suverénníchvýkonech. Krom prvních minut utkání se nai nedali dost dobøe dohromady a první branku jsme obdreli u ve 12.min, dalí pak do
prázdné a rozebrané obrany ve 25. a 37.min. Ve II.poloèase HLR neuznal Lhotì dalí branku a proto gól v 75.min byl celkovì pátý, ve skóre a
koneènémbilancováníètvrtý. Juøinka - Vidèe2 : 2 (2:2).Vidèe-Val.Bystøice0 : 3 (0:1): Pøed domácímpublikemse nai fotbalistév derby
neukázaliv dobrémsvìtle a pøedvedlinevzhlednýkøeèovitýstyl, který se nemohllíbit nikomu.Zbyteènékarty za zbyteènéfauly, jedna ÈK, málo
kombinace, taktiky, váznoucí komunikace. To ve chybìlo nám, avak nikoliv hostùm.Bystøiètí hráèi se zapojili s velkou energií do hry u od
samotného zaèátku,jejichstøely zpoèátku konèily tìsnì mimo nai branku anebo je vykryl brankáø R.Petruela.Po faulu na hostujícího hráèe byl
naøízen pøímý kop ve 25.min,po jeho zahrání se míè odrazil ve zdi a teèovaná støela skonèila v naí bránì.0:1.Dvì prudké støely po nìkolik
minutáchvypálilD.Neradnahostujícíbranku,prvníseodrazilaodbøevnaadruháskonèilatìsnìnadibenicí.PìknìtévypadalastøeleRos.Basela,
kteroualebrankáøhostùvykryl.VedruhémdìjstvísemálemtrefildoprázdnébrankyM.Dobe,alebrankanepadla.V70.minsemíènaopakzastavil
onaítyè.V85.minbylpodruhélutékartì=ÈKvylouèenV.Urbananáslednástøelazmístafauluznamenalapronaedalísmutnýgól.0:2. Tìsnì
pøedzávìremutkánípøidalihostédalíbrankuadílozkázybylodokonáno.Val.Bystøicesiodvezlatøibodyprávemazaslouenì.Hutisko-Solanec
- Vidèe 2 : 3 (dohrávka): Fotbalová hra a tempo se rozpumpovaloa od tøicáté minuty, kdy se pokusil ohrozit soupeøe R.Mièkal, který se po
zranìnívrátil do základnísestavy. Po nìkolikachvilkáchbyla proti nám naøízenapenalta,kterouhráèi Hutiskapromìnili.1:0.Tìsnìpøed koncem
prvnípùlerozehrálpøímýkopP.Urban,jehojmenovecVladimírmíèpøipravilpìknìpro M.Kramoliea ten pohotovìskóroval.1:1.Ve II.poloèase
Vidèe pøidalo dalí gól ve 48.min,kdy se míè dostal a za dva obránceHutiskaa R.Mièkalz otoèky promìnil.1:2. V 58.min chtìlo Hutiskodalí
penaltu,ale HLRji na nic nepøistoupil.Nicménìo chvílipotév 61.minsi naiobranurozukalihráèiHutiskatak, e z tohovytìilivyrovnávající
gól. 2:2. V 67.min se nabídla krásná a jasná ance - M.Kramoli obehrál jako koláka obránce soupeøe a naservíroval míè L.Ondøejovi, který se
nemýlil. 2:3. Od této chvíle si nai poøádnì pohlídali, aby nedostali vyrovnávacígól a Hutisko se ani nijak zásadnì ve zbytku utkání neprosadilo.
Sluovice - Vidèe 3 : 1 (2:1). Vidèe - Brumov B 2 : 1 (1:1): Videèský celek nastoupilproti broumovskémubéèku v sestavì, kterou ji
nemuselidoplòovatdorostenci.Napodmáèeném,alejetìregulérnímterénuse odehrálfotbal,kterývidìlapouhápadesátkadivákù.Hravakbyla
pomìrnìlákaváa mnozípøilio monostvidìtprvníbrankuuve3.min,kdyseikovnìuvolnilM.Kramolia otevøelskóreutkání.1:0.Vdalíhøe
seobìmadrustvùmdaøilostøídavì,mírnìvakpøevaovalahranaich.Zeskrumáevakpadlabrankatakédonaísítìatove41.minutì.Vedruhé
pùlizavyrovnanéhostavutouilinaipovítìzstvídalekolépeaztribunyjejichhratakélépevypadala,bylimotivovanìjíadùraznìjí.Pøestosejim
vancíchnedaøilotak,jakbychomsipøedstavovali.Kdysezdálo,espøibývajícímèasemubývajísílyjaknám,takdomácím-pøila85.min,vní
udìlalhrubouchybugólmanBrumovaadíkynìmujsmeseujalivedení2:1,kdymíèdosítìdorazilopìtM.Kramoli. Val.Pøíkazy - Vidèe 2 : 0
(1:0). Ke 12.6.2006byli mui v tabulce na 8.místì,7 výher, 9 remíz, 8 proher, skóre 29:38 a 30 bodù. První Lhota u Vs. mìla 54 bodù. Nejlepími
støelcibyliM.Kramoli13,R.Mièkal5,D.nerad4atd.
2.DOROST: V  Rùka 2:2, V- Pr.Beèva 3:1, V- Polièná 1:1, V  Chorynì 5:0 . Ke 12.6. mìl dorost 1 zápas k dobru a byl v tabulce na
3.místì,11výher,7remíz,4prohry,47:24byloskórea40bodù.PrvníRùïkamìla51bodù.NejlepímistøelcibyliL.Vala11,M.Cáb8,J.Telecký6
atd.
3.ML.ÁCI: VHovìzí6:2,VPolièná0:3,BrankyV0:9,VLhotauVs.6:0,Dol.BeèvaV6:1,VPolice4:2.ke12.èervnubyli
ácivtabulcenastabilním4.místì,12výher,ádnáremízaa7proher,skóre90:34a36bodù.Jepotìitelnéavelmidobré,epánovéIng.JiøíJurèaa
Ing.JiøíNavrátil(trenéøiákù)vychovávajívelmipeèlivìmladétalentovanévideèskéfotbalistyspìknýmivýsledky.
Mgr.PetrLika
Mgr.Petr Lika
Dne 27.5.2006se na Sahaøekonaloji
tradièní kácení máje. Pro dobrou náladu
hrála hudba Polajka a vystoupily dìti
zdìtskéhosouboruValaenka.
Zvlá vydaøené bylo kácení
máje v provedení souboru Radho, které
vechny pøítomné pobavilo a rozesmálo.
K hojné úèasti pøispìlo pìkné
poèasí, pøipravené obèerstvení i bohatá
tombola. Tímto vem dárcùm, kteøí nám
svou tìdrostí pomohli kácení uskuteènit,
srdeènì dìkujeme a se vemi se tìíme
naopìtovnésetkání.
MS ODS ve Vidèi
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