Srdeènì zveme vechny spoluobèany na

Slavnostní poehnání
symbolù obce
Slavnost se uskuteèní
16. záøí 2006 v 11.00 hodin

v kostele sv. Cyrila a Metodìje ve Vidèi

Prostranství pøed OÚ

9:00 Hraje Vám dechová hudba Bystøièanka
9:30 Pøíjezd hostù

Obecní úøad

10:00 Slavnostní uvítání hostù

Obecní úøad

10:15 Vystoupení maoretek

Kostel sv.
Cyrila a Metodìje

10:45 Øazení prùvodu
11:00 Me Svatá s poehnáním obecního
praporu a znaku

Sál Kulturního domu

15:30 Vystoupení dìtského folklórního souboru
Valaenka

Sál Kulturního domu

od 18:00 Posezení s hudbou,
bohaté obèerstvení * dobrá nálada

Od 9.00 do 18.00 bude v pøedsálí KD pøipravena výstavka fotografií
z historie naí obce

Vichni krojovaní jsou velmi vítáni

Místní knihovna byla v provozu po celé prázdniny. Zájem byl pouze o internet na obou poèítaèích. Ten je stále bez poplatku.
Ètenáøù podstatnì ubylo, zvlátì v horkém èervenci. Teï se vechno pomalu vrací do normálu.
Pro dìti opìt vyhlauji soutì O nejlepího ètenáøe ve kolním roce 2006/07. Není dùleité, kolik kdo unese kníek, ale
kolikrát navtíví knihovnu. Vítìzové obdrí knihy a jiné dárky.
Pokud se mnì podaøí získat dìti, pracoval by také ètenáøský krouek.
Knihovna je stále v provozu ve støedu a v pátek od 12.00 hod. do 17.00 hod. Zároveò upozoròuji vechny ètenáøe, e v pátek
15.9. bude knihovna zavøena.
Dìtem i uèitelkám ze Z stejnì jako z M a také vem zamìstnancùm pøeji úspìný kolní rok a budu se tìit na spolupráci.
Knihovnice Dagmar Karasová
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625/06

2.

Rada obce Vidèe bere na vìdomí plnìní usnesení

è. 79/2006 ze dne 9.5. 2006
626/06

obce smlouvu podepsat. Práce budou provedeny v dobì hlavních

Rada obce Vidèe bere na vìdomí

monosti dalího postupu

na dodávku a montá osvìtlení v tìlocviènì a povìøuje starostku

informace o

prázdnin.

pøi pøípravì ádostí o finanèní

dotace pro výstavbu víceúèelového høitì

631/06

627/06

Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 3 zákona

zaøízení v budovì základní koly na dobu hlavních prázdnin a

Rada obce Vidèe odsouhlasila termín oprav sociálních

è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní, schválila návrh

povìøila p. Jar. Vaculína pøipravit podklady pro zadání zpracování

smlouvy o dílo è. 2006/06 uzavøenou se zhotovitelem

cenové nabídky na uvedenou opravu.

Vodohospodáøské a dopravní stavby Vsetín, s. r. o. a povìøuje

632/06

Rada obce Vidèe v souladu § 102 odst. 2, písm. m)

starostku obce smlouvu podepsat. Práce na opravách MK,

zákona

è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní, odsouhlasila

vodoteèí a úpravách pøíkop budou provedeny v termínu do

návrh nájemní smlouvy

konce srpna 2006.

(EN)  èást parcely

628/06

Rada

obce

Vidèe

schválila

projektové dokumentace 

studie

zadat

zpracování

rekonstrukce objektu

o doèasný pronájem parcely p. è. 293/1

za budovou Z panu Vladimíru Fabiánovi pro

umístìní letního altánku a povìøuje starostku obce smlouvu
podepsat.

budovy poty vèetnì domìøení stávajícího stavu v rozsahu pro

633/06

potøebu. Dokumentace bude obsahovat finanèní propoèet.

projektové dokumentace v rozsahu pro územní øízení a stavební

Rada

obce

Vidèe

odsouhlasila

ádost o podání cenové nabídky byla podána projektantùm

povolení na stavbu prodlouení hlavního vodovodního øadu k 6

Ing. L. Holiovi, Zubøí a Ing. I. Flekaèové, Valaské Meziøíèí

rodinným domùm a povìøuje místostarostu obce jednáním v této

zadat

zpracování

záleitosti s projektanty.
629/06

Rada obce Vidèe

projednala

a

na základì cenové nabídky

odsouhlasila

zadat

zpracování

mostní

634/06

Rada obce Vidèe v souladu § 102 odst. 2, písm. m)

zákona

è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní, odsouhlasila

dokumentace pro 5 mostù Ing. Dybalovi, Valaské Meziøíèí.

dohodu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene s panem

Po posouzení cenových nabídek souèasnì zadala opravu

Josefem Krhutem, Ronov p. Radh., o zøízení vìcného bøemene pro

zábradlí mostu u poty. Práce budou hotovy do konce

stavbu studny a vodovodní pøípojky na parcele p. è. 723/15 v

èervence 2006.

majetku obce a povìøuje starostku obce dohodu podepsat.

630/06

Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 3 zákona

è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní, po posouzení
cenových

nabídek

schválila

návrh

smlouvy

o

dílo

è.

Mgr. tìpánka Mikulenková

SZ/470/2006 uzavøenou se zhotovitelem Radekov spol. s. r. o.

635/06

Rada obce Vidèe bere na vìdomí plnìní usnesení

Ing.Dalibor Kubi

starostka

místostarosta

640/06 Rada obce projednala a dle § 102, odst. 2, písm.a) zákona

è. 80/2006

è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schválila návrh zmìny è.

636/06

2 rozpoètu obce na rok 2006 a doporuèuje zastupitelstvu obce

Rada obce Vidèe bere na vìdomí informace o

postupu pøi pøípravì stavby kanalizace obce v rámci projektu

zmìnu è. 2 schválit na jeho nejbliím zasedání.

Èistá øeka Beèva II. Projekt pøipravuje Sdruení obcí

641/06

Mikroregionu

okapových rour na budovì poty a povìøuje starostku obce pøipravit

Vsetínsko,

nae

obec

je

èlenem

tohoto

Rada

obce

Vidèe

odsouhlasila

sdruení.

objednávku

637/06 Rada obce Vidèe projednala návrh dalího moného

pokrývaèství a opravu zadat k zrealizaci

s

firmou

Vladimír

Urban,

celkovou
Vidèe,

výmìnu

klempíøství,

postupu pøi pøípravì kanalizace obce (ádost o dotaci z fondù

642/06 Rada obce Vidèe dle § 102 odst. 3 zákona è. 128/2000 Sb.,

EU), a to spoleènì s obcí Støíte nad Beèvou vytvoøením

o obcích v platném znìní, odsouhlasila smlouvu o dílo s firmou

dobrovolného svazku obou tìchto obcí. Projednala návrh

KMO Zubøí na

smlouvy o vytvoøení dobrovolného svazku a stanovy svazku.

vèetnì

Oba tyto dokumenty doporuèuje zastupitelstvu obce ke

povìøuje starostku obce smlouvu podepsat.
643/06

schválení na jeho nejbliím zasedání.
638/06

Rada

Empemont,

obce

Vidèe

Valaské

projednala

Meziøíèí

o

nabídku

monosti

firmy

zavedení

bezdrátového rozhlasového a varovného systému v obci.

stavbu prodlouení pøípojky deové kanalizace

vtokového objektu a revizní achty u RD è. p. 358 a
Rada obce Vidèe rozhodla zadat opravu plotu za

hasièskou zbrojnicí firmì Josef Mièkal, Vidèe, a povìøuje starostku
obce pøipravit s uvedenou firmou smlouvu

o dílo

a smlouvu

podepsat.

Rada obce souhlasí a nabídku pøedloí na nejbliím zasedání

644/06

zastupitelstvu obce k projednání a rozhodnutí

provedení geologického prùzkumu na parcele p. è. 1488, 1491/3,

Rada obce Vidèe projednala a odsouhlasila nutnost

639/06 Rada obce Vidèe projednala návrh zmìny pracovní

1486/1-2 z dùvodu postupujícího aktivního sesuvu s dopadem na

doby na potì Vidèe a k

pokození vodovodního øadu obce

uvedenému

návrhu

nemìla

námitky.

645/06

Rada obce Vidèe bere na vìdomí plnìní usnesení

è.128/2000 Sb., o obcích v platném znìní , odsouhlasila smlouvu

è. 81/2006

o dílo s Ing. arch. Martou Stupkovou , Zlín o poøízení zmìny è. 7

646/06

územního plánu sídelního útvaru Vidèe a povìøuje starostku obce

Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 3 zákona
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smlouvu podepsat.
647/06

starostku obce pøipravit s vybranou firmou návrh smlouvy o dílo.

Rada obce Vidèe po porovnání cenových nabídek

rozhodla zadat opravy sociálních zaøízení v budovì koly

Mgr. tìpánka Mikulenková

firmì Radekov, s. r. o. Ronov pod Radh., která podala cenovì

Ing.Dalibor Kubi

starostka

místostarosta

nejvýhodnìjí nabídku. Do pøítí schùze rady povìøuje

648/06

Rada obce Vidèe bere na vìdomí plnìní usnesení

652/06 Rada obce odsouhlasila smlouvu è. K0688010 uzavøenou

è. 82/2006 pøednesené starostkou obce

se zhotovitelem Elektroprojekta Ronov, a. s. Ronov p. Radh. a

649/06 Rada obce Vidèe bere na vìdomí zprávu o pøípravì

povìøuje starostku obce smlouvu podepsat.

zahájení stavebních prací v budovì tìlocvièny a základní

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci

koly. Práce budou provedeny v prùbìhu hlavních prázdnin

prodlouení vodovodního øadu pro 6 RD ( ulice k Nohavicùm)

Pøedmìtem díla je

650/06 Rada obce Vidèe projednala informace ze Sdruení

653/06 Rada obce Vidèe bere na vìdomí informace o postupu pøi

obcí Mikroregionu Vsetínsko vèetnì poadavku o sloení

zpracování nového lesního hospodáøského plánu na dalí desetileté

finanèního pøíspìvku do Fondu soudrunosti pro pøípravu

období

projektu Èistá øeka Beèva II. V souladu s § 92 odst. 1 zákona è.

654/06

128/2000 Sb., o obcích, v platném znìní, povìøuje starostku

dle § 102 odst. 3 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní,

obce svolat mimoøádné jednání zastupitelstva obce, které

zadat realizaci rozhlasového a varovného systému obchodní firmì

rozhodne o dalím postupu pøi pøípravì realizace

Pavel Kubìja  Empemont, Valaské Meziøíèí a povìøuje starostku

výstavby

kanalizace obce
651/06 Rada

Rada obce po porovnání cenových nabídek rozhodla

obce k podpisu smlouvy o dílo.
obce Vidèe dle § 102 odst. 3 zákona è.

655/06

Rada

obce

Vidèe

odsouhlasila zámìr

zveøejnìní

128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, odsouhlasila

doèasného pronájmu obecního pozemku p. è. 442/2

smlouvu o dílo è. SZ/470/2006 se zhotovitelem Radekov spol.

starostku obce zámìr zveøejnit na úøední desce . ádost o pronájem

s. r. o. , Ronov p. Radh., vèetnì dodatku è. 1 k této smlouvì a

pozemku podal p. Jiøí

povìøuje starostku obce smlouvu i dodatek è. 1 uvedené

parcelu vyuít pro chov koní.

a povìøuje

Knápek, Vidèe 38, který chce uvedenou

smlouvy podepsat. Pøedmìtem díla je oprava sociálních
zaøízení v Z Vidèe vèetnì výmìny èásti leatého potrubí v

Mgr. tìpánka Mikulenková

kotelnì (dodatek smlouvy).

Ing.Dalibor Kubi

starostka

místostarosta

656/06 Rada obce Vidèe bere na vìdomí informace o plnìní

záleitosti rada obce na dalí schùzi.

usnesení rady obce è. 83/2006 ze dne 11. 7. 2006

661/06

657/06 Rada obce Vidèe projednala s vlastníky pozemku p.

o pokraèujících pracích na rekonstrukci osvìtlení tìlocvièny,

è. 2823/3 (Kutiska) monosti majetkoprávního vypoøádání

rekonstrukci sociálních zaøízení v základní kole a informaci

Rada

obce

Vidèe

vzala

na

vìdomí

informace

tohoto pozemku s ohledem na trasu plánované místní

o zahájení prací oprav MK.

komunikace

662/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace o zahájeném

658/06

k pozemkùm urèeným pro bytovou výstavbu

Rada obce Vidèe schválila zadání zamìøení

stavebním øízení pro vydání stavebního povolení na prodlouení

skuteèného stavu místní komunikace p. è. 2824/2 a 2824/1

MK

(Kutiska). Mìøení se provádí z dùvodu pøípadné zmìny trasy

øízení a dotèené organizace k dané stavbì uplatnit své pøipomínky.

v lokalitì Háje. V termínu do 18. 8. 2006 mohou úèastníci

kanalizace v dané lokalitì.

663/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace o výsledku

659/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace o novì

odvolacího øízení, které provádìl Krajský úøad Zlínského kraje.

projektované místní komunikaci, navrené s ohledem na

Odvolání ke Krajskému úøadu ZK se týkalo stavby víceúèelového

pøíjezdy k budoucím

ákovského høitì pod Saharou a podala ho èást vlastníkù

stavebním parcelám, které jsou

pøedmìtem návrhu zmìny è. 7 ÚP SÚ Vidèe. Uvedené zmìny

pozemkù, kteøí bydlí v sousedství plánovaného høitì.

budou pøedloeny

664/06

k vyjádøení zastupitelstvu obce na jeho

Rada obce Vidèe rozhodla o koneèném øeení MK

nejbliím jednání.

v lokalitì Háje, t. j. o prodlouení uvedené komunikace tak, aby

660/06

byla vyøeena návaznost cesty na nauènou stezku Hradisko.

Rada obce Vidèe projednala ádost p. Bednáøe,

vlastníka pozemku p. è. 1580/2 (Kutiska), týkající se trasy
deové kanalizace na uvedeném pozemku a jeho poadavek
na informace týkající se odkanalizování jeho stavebního

Mgr. tìpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubi
místostarosta

pozemku. Po projednání vech okolností, rozhodne o této

665/06 Rada obce Vidèe vzala na vìdomí plnìní usnesení è.

prací na rekonstrukci sociálních zaøízení v Z. Souèasnì

83/2006 ze dne 1. 8. 2006 pøednesené starostkou obce

povìøuje starostku obce a místostarostu obce, aby dílo, v souladu

666/06

s uzavøenými platnými smlouvami, pøevzali.

Rada obce Vidèe vzala na vìdomí informace o

dokonèení rekonstrukce osvìtlení tìlocvièny Z a dokonèení

667/06 Rada obce Vidèe odsouhlasila rozíøení rozsahu prací
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na opravì MK a drobných vodních tokù. Povìøuje starostku obce

dání výpovìdi smlouvy s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou poèínající

podepsat Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 206/06 uzavøenou

prvního dne mìsíce následujícího po doruèení písemné výpovìdi

mezi obcí Vidèe a spoleèností VdS Vsetín, ve kterém bude na

druhé

základì poadavkù obce specifikován rozsah víceprací.

ustanovení.

668/06 Rada obce Vidèe v souladu s § 102, odst. 3 zákona è.

670/06 Rada obce Vidèe odsouhlasila

128/2000 Sb., obcích , ve znìní pozdìjích pøedpisù, schválila

Pavelky na zakoupení doplòujícího zaøízení k promítacímu

ádost Autoklubu Vsetín o povolení prùjezdu obce v rámci

pøístroji pro promítání nových filmù, které jsou chránìny

motoristického závodu ve dnech 3. a 4. listopadu 2006.

speciálním kódem.

669/06 Rada obce Vidèe v souladu s ustanovením § 102 odst.

671/06 Rada obce Vidèe v souladu § 102 odst. 2, písm. m)

3 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích ve znìní pozdìjích pøedpisù,

zákona è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní, odsouhlasila

schvaluje Dodatek è. 3 k veøejnoprávní smlouvì è. 05/2003 ze

nájemní smlouvu

dne 26. 2. 2003 uzavøené s mìstem Ronovem pod Radhotìm o

442/2 - orná pùda o výmìøe

zajiování

za úèelem chovu koní

výkonu

pøenesené

pùsobnosti

dle

zákona

è.

200/1990 Sb. o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù a

smluvní

stranì.

Dodatek

è.

3

je

pøílohou

tohoto

ádost p. Miloslava

na doèasný pronájem obecní parcely p. è.
2

3 129 m

panu Jiøímu Knápkovi

a povìøuje starostku obce smlouvu

podepsat.

povìøuje starostku obce Dodatek è. 3 podepsat. Dodatkem è. 3
se prodluuje platnost a úèinnost této veøejnoprávní smlouvy do

Mgr. tìpánka Mikulenková

31. 12. 2009 a zvyuje se èástka za projednávání pøestupku ze

Ing.Dalibor Kubi

starostka

místostarosta

600,- Kè na 750,- Kè. Dále se tímto dodatkem sjednává monost

348/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe

schválilo program

obce Vidèe bude v dalím období obec postupovat spoleènì s obcí

30. øádného jednání a urèilo návrhovou komisi ve sloení

Støíte nad Beèvou

Mgr.

Støíte n.B

Frantiek

Jaskula,

Mgr.

Marcela

vajdová

a

v rámci dobrovolného svazku obcí Vidèe a

ovìøovatele zápisu Ing. Vladimíra Neráda, p. Josefa oukala
351/2006

Zastupitelstvo

obce

Vidèe

odkládá

souhlas

se

349/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe schválilo upravený

zaøazením obce Vidèe do projektu Èistá øeka Beèva II. etapa a

plán práce ZO pro rok 2006

povìøuje starostku obce o této skuteènosti informovat pøedsedu
Svazku obcí Mikroregionu Vsetínsko.

350/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe v souladu s § 49 a § 84
odst. 2 písm. t) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znìní, rozhodlo, e

pøi pøípravì projektu odkanalizování

352/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe
31. øádného jednání a urèilo
Ing.

Vladimíra

Ing.Dalibor Kubi

starostka

místostarosta

schválilo program

356/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe v souladu s §84 odst. 2 písm.

návrhovou komisi ve sloení

c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní, schvaluje

Mgr. Frantiek Jaskula, pan Josef oukal,
zápisu

Mgr. tìpánka Mikulenková

Neráda,

pana

a ovìøovatele

Václava

Vièana.

zmìnu è. 3 rozpoètu obce na rok 2006 dle pøedloeného návrhu a
dùvodové zprávy

Zapisovatelkou byla urèena paní Dagmar Karasová
357/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí informace
353/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí plnìní

o dalím postupu pøi øeení majetkoprávního vypoøádání místních

usnesení è. 29/2006 z jednání zastupitelstva obce dne 22. 6.

komunikací a obecních parcel.

2006 a plnìní usnesení è. 30/2006 z mimoøádného jednání
zastupitelstva obce dne 26. 7. 2006

358/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí informace
o závìreèné fázi zpracování návrhu zmìny è. 7 ÚP sídelního útvaru

354/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe bere na vìdomí

Vidèe a o navrených

informaci o èinnosti rady obce mezi 29.  31. zasedáním

týkajících se tras nových místních komunikací.

zmìnách provedených v tomto návrhu,

pøednesenou ústnì èleny rady obce
359/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe schvaluje pracovní skupinu
355/2006 Zastupitelstvo obce Vidèe v souladu s §84 odst. 2

pro pøípravu slavnostního poehnání symbolù obce, které se bude

písm. c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném

konat dne 16. 9. 2006.

znìní,schvaluje plnìní rozpoètu za 1. - 7. mìsíc roku 2006 dle
výkazu pro hodnocení plnìní rozpoètu ÚSC a DSO sestavený
k 31. 7. 2006

Mgr. tìpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubi
místostarosta

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

Váení spoluobèané,
stojíme tìsnì pøed koncem jednoho volebního období a pøed námi jsou nové volby do naeho obecního zastupitelstva. Pøiel
ten správný èas se ohlédnout, uzavøít úèet, pøípadnì se podívat, co by mohlo být pøítì. Následující øádky jsou mým osobním
pohledem, který jak jste ji dávno zjistili nebývá ve shodì s oficiálním stanoviskem vedení obce. Pokud bych mìl uplynulé ètyøi roky
hodnotit jednou vìtou a s dostateèným nadhledem, øekl bych, e byly pro Vidèe dobré. Probìhly relativnì v klidu, nestala se ádná
mimoøádná událost, ádná krize nebo pohroma.

Na radnici se v listopadu 2002 usadilo ambiciózní vedení a po krátké dobì se proti

nìmu, díky jeho nevybíravým metodám a pøístupu, vytvoøila opozice, která se ukázala dostateènì úèinná a efektivní. Vedení obce
dostalo v prùbìhu uplynulých 4 let k dispozici z Vaich daní kolem cca 60 miliónù korun, se kterými mohlo hospodaøit a pro Vás je
zhodnotit. To vechno byly dostateèné pøedpoklady pro to, aby se obec Vidèe mohla zase posunout o kousek dopøedu. Kolik vìcí se
podaøilo a kolik se jich mohlo uskuteènit, to u je otázka pro Vás a Vae hodnocení. Já bych øekl  dobrý, mohlo být i hùø a buïme
spokojeni s tím co máme, kdy u to zpìtnì nemùeme zmìnit. Ale udìlejme ve pro to, aby to co teprve pøijde, bylo zase o nìco lepí.
Musím se pøiznat, e mé osobní pøedstavy o práci v zastupitelstvu byly v listopadu 2002 úplnì jiné, ne jaká se velice rychle
vybarvila skuteènost. Prùbìh uplynulých 4 let nebyl vùbec nudný, byl ivý, zajímavý, pouèný a v øadì pøípadù a paradoxnì
úsmìvný. Øadu vìcí a skuteèností jsem se snail Vám zprostøedkovat na stránkách obecního zpravodaje, kdy se podaøilo prolomit
poèáteèní cenzuru. Povaoval jsem to za svou povinnost.A jak se rychle ukázalo, byl to i úèinný prostøedek, kterým se aspoò èásteènì
daøilo chránit tuto obec pøed dopadem kombinace ambicióznosti a diletantství pani starostky a jejich nevybíravých mocenských
metod z repertoáru pøedlistopadových období. Jsem pøesvìdèený, e tìmi ovládala ne jen své spolu straníky, ale i ostatní èleny
zastupitelstva, tak jako to zkouela u mnì. Èasto jsem kolegùm v zastupitelstvu vyèítal jejich mìkkost a absenci vlastních názorù, v
domìní, e by se nìco mohlo zmìnit. Nyní na konci na jejich obranu musím pøiznat, e bylo obtíné se vzepøít a prosazovat vlastní
názor bez obav z moných nepøíjemných následkù. V této souvislosti se kupodivu jako velice efektivní ukázala taktika vlastní strany
paní starostky  taktika nulové tolerance a zásady nenechat se zaplést. Dalo by se to celé shrnout do Masarykova  Nebát se a
nekrást.
Jsem si vìdomý skuteènosti, e mé pùsobení v zastupitelstvu bylo pro obec netradièní a pro øadu lidí a pøekvapivé. Vím, e
vìtina z Vás mnì rozumìla, ale nìkteøí jste nevìøícnì kroutili hlavou. Mé jednání bylo reakcí na zjitìné skuteènosti a odmítnutím
dìlat nìkomu alibi nebo køoví. Fungování obecního úøadu na zaèátku volebního období bylo pøetékající umpou, kterou jsem se
snail po kbelících vybírat a vylévat

na náves. Mnohým lidem to nevonìlo, nìkteøí byli pohoreni a nìkteøí dokonce zaèínali vidìt

rudì. Jsem ale stále pøesvìdèený, e to vechno bylo pro dobro vìci. Nepøíjemný závan rychle vyvìtrává, mizí a to co zùstane
podporuje rùst. Kdybych náhodou já sám zaèal pochybovat, zda to vechno bylo v poøádku, tak jistotu a klid, mnì dávají slova
nìkolika váených spoluobèanù. Jeden úctyhodný pán ve Vidèi øíká: 

obsahovì to má velice dobré, ale aplikace je na h

Jetì lepí je výrok jednoho z nejbliích lidí paní starostky z jejího stranického prostøedí, který øíká: 

. .

ve vem co píe má

pravdu a vechno Ti mùu podepsat. Má to jen jeden háèek. Jede tím proti starostce a to je patnì. To jsou pro mì dostateèná slova
ohodnocení a jsem spokojený. Bohuel, neumím od sebe oddìlit skutky a jejich pùvodce, kteøí jsou za nì odpovìdni. A proto mohu
jen konstatovat - je mnì líto.
Váení spoluobèané, dìkuji Vám za angamá v zastupitelstvu naí obce. Mám sice okopané kotníky ze hry, která se tu
hrála, ale pøesto mnì bylo ctí a potìením pro Vás pracovat. Jsem toho názoru, e v tìchto veøejných funkcích by mìl kadý, kdo jen
mùe pøispìt svou mìrou k dobrému. Take já jsem u pøispìl a svou úlohu jsem si splnil. Pøeji naí obci do budoucna novou mladou
krev v jejím vedení, ménì výrazù neopodstatnìné dùleitosti, více vstøícnosti k lidem, více úsmìvu a humoru.
Vlastimil Dorotík, èlen zastupitelstva, Na Kutikách 507, 756 53 Vidèe, tel. 571 625 587

udìlat alespoò nìco, co bylo v jejich silách.
jeliko vedu redakèní radu VZ, mìla jsem monost

Na mnoho zasedání zastupitelstva obce se pan Dorotík

pøeèíst si pøíspìvek Vlastimila Dorotíka pøed vytitìním. Nechci

nedostavil vèas. Pùlhodinka není pøece ádný problém, e?

na

Podle mého názoru nikdy nevystupoval jako opozice, protoe se

nìj

reagovat, protoe mùj

nepøístupný.

Uvedu

jen

fakta,

pøíspìvek by
která

Vám

byl

mládei

pomohou

se

pøi kadém hlasování pouze zdruje, ani by pøiel s konkrétním

zorientovat. V. Dorotík ve svých pøíspìvcích nikdy ádná fakta

reálným protinávrhem. Znamená to tedy, e je v opozici, kdy

neuvádìl, protoe evidentnì ádná nemá. Vdy píe pouze

není ani pro ani proti? Nebo jen prostì nemá svùj vlastní názor?

veobecnì. Èekala jsem, e zveøejní svou konkrétní práci v

Kdyby tak pracovali vichni zastupitelé, nedojdeme k ádným

zastupitelstvu a ne jen komentáø k dìní v obci.

závìrùm a mùeme sbalit kufry.

Pøed ètyømi lety byl V. Dorotík zvolen zastupitelstvem

S plnou zodpovìdností prohlauji, e V. Dorotík jako

obce do významné funkce pøedsedy finanèního výboru. Ten má

èlen zastupitelstva obce neudìlal za celé volební období pro obec

pravomoc

zejména

a tedy i spoluobèany nic pøínosného a nic, co by stálo za zmínku.

kontrolovat èerpání rozpoètu a vyvíjet vlastní iniciativu. Nic z

kontrolovat

èinnost

obecního

úøadu,

Take po nìm zbudou jen zavádìjící a nepodloené èlánky v

toho se vak nedìlo, protoe pan Dorotík nejen e nebyl schopen

naem Zpravodaji.

øídit svùj finanèní výbor, ale ani svolat spoleènou schùzku. Kdy
mìl splnit úkol daný mu zastupitelstvem, a to pøipravit rozpoèet

Vím, e V. Dorotík nekandiduje, jinak by to mohlo z mé
strany vypadat jako podraz, ale nechtìla bych být jako on.

obce, tak radìji rezignoval na svou funkci. Zastupitelstvo ho

Já pøeji naí obci a vem spoluobèanùm, aby mìli

odvolalo a muselo zvolit nového pøedsedu. Jeden a pùl roku tedy

astnou ruku a zvolili si zastupitele zodpovìdné a pracovité a ne

témìø nepracoval finanèní výbor. Prostì po celou dobu, kdy

vanily, kteøí budou v zastupitelstvu jen do poètu.

funkci pøedsedy zastával V. Dorotík. Nìkteøí èlenové se snaili

D. Karasová, èlenka ZO

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

Volby, které u nás probìhly, byly regulérní a svobodné,
stejnì jako volby v roce 1946. Mùeme proto posoudit posun názoru
volièù.
Strana
rokvoleb 1946 2006 Rokzal. strany
KSÈ
283 57
1921
ÈSL(nyní KDU ÈSL)
370 99
1918
ÈSSD
225 347 1878
ÈSNS (nyní ODS) 75
308 1897 (asi1990)
Zelení
39
Ostatní strany
1
40
Celkem volilo
955 904
Pøi obojích volbách vechny strany poctivì vyhlásily své
zámìry. ODS uvedla, e zavede propoutìní bez udání dùvodu,
placení kolného, platby za zdravotní sluby, zruení minimální mzdy,
sníení daní bohatým, by opisem a tøeby zruení povinnosti
podnikatelù vydávat doklady o pøíjmech. Bylo uvádìno, e vzorem je
nám Slovensko, které mnoho z toho zavedlo. Slovenská vláda vak
letos padla, a to právì z tìchto dùvodù. Je jisté, e pro velké
podnikatele jsou takové body výhodné. Proto ODS volili. Jen je divné,
e je jich ve Vidèi 308. Pro ty co nepodnikají, vak výhodné zøejmì
nejsou.
Z oblasti zdravotnictví uvedl nedávno jeden výcar, e se
musel rozhodnout, zda si nechá opravit zuby nebo koupí nové auto.
Rozhodl seprozuby.
Letos nastoupí na vysokou kolu dva moji pøíbuzní. Jeden
ije v USA, a tak rodièe budou platit kolné v pøepoètu více ne milión
korun roènì. Druhý ije u nás, a tak nebude platit nic. I tak to bude pro
rodièe nároèné. Uvádí se,estudium stojí mìsíènì asi7.000,- korun.
V Dubaji chystají stavbu hotelu, který bude celý v moøi, jen
sklenìná kupole bude nad vodou. Jeurèen pro bohaté, atak den pobytu
bude za 6.000 euro. Bylo zdùraznìno, e je to cena malého
automobilu. V té souvislosti jsem si vzpomnìl na hádku manelù,
dùchodcù, kteøí mají vysokou kvalifikaci. Manelka chtìla, a manel
koupí alespoò trochu zachovalé auto místo popelnice se kterou jezdí.
Odpovìdìl jí, e by na to potøebovali alespoò 100. 000, a ty, jak dobøe
ví, nemají. To by nebylo a tak divné, jene oba jsou aktivními volièi
ODS a tudí se také poèítají mezi bohaté. Pøekvapila mne proto jejich
víra, e jetì zbohatnou. Jiné je to u mladých, kde moná kadý ve
skrytu du e doufá, e do dùchodu pùjde jako milionáø. Podaøí se to
vak tak5%populace.
Minulý týden byla uveøejnìna informace o výi úspor. Uvádí, e u nás
jsounaobèana vevýi5.700 euro.VUSApak100.000 euro.
Pøed volbami byl ve Zpravodaji zveøejnìn mùj èlánek
o volbách. Uvedl jsem v nìm, e politici lou, ale nijak se nelií od
ostatních, ponìvad leme vichni. Jenom nìkdo více, nìkdo ménì.
Bylo mnì øeèeno, e to není pravda. Názor není jenom z
mé hlavy. Otázkou se celosvìtovì zabývá øada vìdcù,
ponìvad pokles morálky je globálnì tak velký, e
likviduje témìø vechny výhody plynoucí z pokroku
vìdy a techniky. Je obecnì známo, e jenom pan Viktor
Koený odèerpal z penìz naich obèanù 40 miliard.
Celkovì se tak v naem státì ztratilo od roku 1989 více
ne 600 miliard. Tyto velké li lidé vnímají, ale
kadodenní drobné jsou povaovány za samozøejmé.
Zvykli jsme si øíkat, e neleme, jenom si
pøizpùsobujeme pravdu podle potøeby. A tak drobné
pøestupky, tøeba v silnièním provozu, ani nevnímáme.
Stejnì tak je to s neplnìním povinností církevních, tøeba
s modlením. Také jsme si zvykli øíkat, e jsou li
milosrdné, nevinné a nezbytné. Je skuteèností, e bez li
by nikdo nepøeil. Oficiálnì se uvádí, e 70% obèanù le
v prùmìru 200x za den. Zbytek le málo jen proto, e to
neumí nebo se bojí následkù a jen èást proto, e lhát
nechce.
Uvádí se, e le nepoznají ani odborníci na
detektoru li . Ani vyetøovatelé, soudci èi uèitelé. Le
ve, co ije. Rostliny, zvíøata, dospìlí, dìti. Není ádný
rozdíl mezi lidmi bohatými èi chudobnými, vyznavaèi
náboenství èi ateisty, stupnìm vzdìlání nebo druhem
zamìstnání. Jen se uvádí, e lidé vzdìlanìjí a
sebevìdomìjí lou lépe.

Ze své zkuenosti mohu potvrdit, e jenutno poèítat stím, e
kadý, kdo se by vlastní vinou dostane do potíí, zaène neuvìøitelnì
lhát. Zapírá nejen coslíbil, aleicopodepsal. Nìkdo senetítí anidostat
do potíí rodièe nebo dìti. Kdy jsou viníkovi jeho zámìry pøekazeny,
ztrácí èasto vztekem i soudnost. Toto nemorální jednání se týká jak
obèanù, tak i úøadù a institucí. Mnohdy se viníci domluví a snaí se
vinu svalit na nevinného. Nebo najmou málo pøemýlivé osoby, které
pak íøí li, e viník je nevinný a ve zavinil nìkdo jiný. Mnozí tomu
skuteènì uvìøí. Øíkám si, e mne snad ji nic nemùe pøekvapit. Byly
mnì ji tvrzeny zcela vánì li srovnatelné s informací, e dotyèný
nikdy nezemøe.Ve, couvádím mohu doloit.
Uvádí se, e velcí lháøi se dají snadno oklamat sami. Dále
pak, e kdo tvrdí, e nele, le nejvíc. Navíc le i sám sobì. Lháøi se
nepøiznají nikdy. Poruují zákony lidské, ale i Boí. Jsou známy
pøípady policisty zMístku nebo spolupracovníka papee Jana Pavla II.
Velmi zajímavé ètení jsou Cibulkovy seznamy
spolupracovníkù StB. Obsahují údajnì 200.000 jmen. Neobsahují
dalích 30.000 nejasných.
Koho tato problematika zajímá, mùe si pøeèíst
Encyklopedii li od E. Mlezivy. Nebo Mohylu od knìze Jakuba
Demla. Ten sám dává pøíklad ve sdìlování pravdy. Øíká, e je tøeba
uvádìt pravdu, a je sebebolestnìjí. Nikoho vak neodsuzuje,
ponìvad tonáleí jenBohu.
První volby v ÈSR ve Vidèi v roce 1919 do Obecního
zastupitelstva

Kronikáø napsal: Vzájemnou úmluvou mezi jednotlivými politickými
stranami nekonaly se v roce 1919 obecní volby, a touto kompromisní
dohodou stalo se tìchto 24 obèanù èleny obecního zastupitelstva ve
Vidèivroce 1919:
a)zastranu republikánskou -8èlenù:
Bu Metodìj è. 36, Hajný Josef è.42, Jaroò Josef 43, starosta,
Macháèek Jan 181, Mièkal Ferdinand 40, Neøád Ignác 183, krobák
Jan139,VièanJan45.
b)zastranu sociálnì demokratickou -6èlenù:
Fusek Frantiek 11, Hromada Josef 27, Mièola Eduard 29, Neøád
Josef 50,Orlita Josef 260. (nìkoho zapomnìl zapsat)
c)zastranu lidovou -10èlenù:
Drda Inocenc 254, Drda Rudolf 209, Hajný Frantiek 2, Kubi Josef
91, Mièkal Josef 160, Mikulenka Julius 35, Mikulenka Michal 39,
Randus Kapar 6,ValaJosef 19,Vrábel Josef 233.
Zdá se, e nai pøedkové byli tolerantnìjí, ne dnení
politici, pøi sestavování vlády. Nebyla vak mezi nimi ani jedna ena.
Mezi øadou burkmistrù, purkmistrù, starostù apøedsedù MNVjevèele
obce ena adnes.
Strýc Pavel

Nový fotbalový ročník je nastartován, přijďte se podívat na fotbal
Milí čtenáři zpravodaje, stránka věnovaná fotbalu se v tomto čísle věnuje částečně uplynulé sezoně 2005 / 2006 (viz
tabulky) a též sezoně současné, která je v plném proudu, tj. ročníku 2006 / 2007 (viz rozpis mistrovských zápasů). Podrobněji
se zápasům věnovat nyní nebudeme, neboť Videčský zpravodaj měl mimořádně uzavírku o cca týden a několik dnů dříve).
Družstvo mužů hrající 1.A třídu zůstává beze změn, jen jej od nové sezony rozlišujeme „A“. To proto, že dorostenci tzv.
„zanikli“ a od nové sezony byli přihlášeni jako muži „B“ do Okresního přeboru mužů, IV.třídy. U žáků se změnilo pouze to, že
namísto mladších se jedná již o družstvo starších žáků hrající Okresní soutěž starších žáků, skupinu B. Muže „A“ trénují
Božetěch Jurča a Jiří Maceček, muže „B“ Oldřich Knébl, Jaroslav Petružela ml. a Petr Urban, žáky pak Ing. Jiří Jurča a Ing.
Jiří Navrátil.
V době uzávěrky tohoto čísla měli za sebou muži „A“ 3 zápasy: V- Vigantice 1:2 (Vl.Urban) , Újezd – V 0:0 a V –
Lhota u Vsetína 1:1 (M.Kramoliš). V tabulce bylo „áčko“ na 11.místě. Muži „B“ hráli taktéž (do uzavírky) 3 x, a sice V –
Lačnov 7:1(Pavel Drda – 3, Martin Olejník – 2, Tomáš Kolíbal – 1, Zdeněk Křenek – 1), Branky – V 3:1 (Zdeněk Mikulenka)
a V – Velká Lhota 1:6 (Jiří Vaculín z penalty) , v tabulce byli na 8.místě. Žáci za sebou měli první zápas V – Juřinka 3:2
(Vávra, Křenek, Nerad).
Mgr. Petr Liška
Muži - Středomoravská 1.A tř.,sk.A;
konečná tabulka po sezoně 2005/2006
*******************************
59
1
Val.Příkazy
2
Lhota u Vs.
57
3
Slušovice
55
4
Val.Bystřice
44
5
Juřinka
36
6
Vlachovice
35
7
Hrachovec
34
8
Vidče
33
9
Hutisko
32
10
Újezd
31
11
Vigantice
30
26
12
Poličná
13
Brumov B
21
14
Bylnice
11

Dorost - OP dorostu, sk.B;
konečná tabulka po sezoně 2005/2006
*******************************
1.
Růžďka
54
2.
Hrachovec
45
3.
Horní Bečva
42
4.
Vidče
40
5.
Dolní Bečva
38
6.
Val. Bystřice
36
7.
Hutisko
36
8.
Prostř. Bečva
31
9.
Vigantice
31
10.
Juřinka
27
11.
Choryně
24
12.
Poličná
18
13.
Lhotka n.B.
11
Mladší žáci: OP mladších žáků;
konečná tabulka po sezoně 2005/2006
******************************
1.
Poličná
57
2.
Val. Bystřice
51
3.
1. Valašský FC B 40
4.
Vidče
36
5.
Dolní Bečva
32
6.
Lhota u Vsetína 32
7.
Hošťálková
28
24
8.
Hovězí
9.
Hutisko-Solanec 12
10.
Police
9
11.
Branky
6

DATU
M
12.13.8.
19.20.8.
26.27.8.

MUŽI "A"
V - Vigantice
Újezd - V
V - Lhota u Vs.

2.-3.9.

Vlachovice - V

9.-10.9.

V - Juřinka

MUŽI "B"
So 16:30
Ne16:30
So 16:30
So 16:30
So 16:30

ŽÁCI starší

V - Lačnov

Ne - 10:00

Branky - V

Ne - 16:30

V - Velká Lhota

Ne - 10:00

Študlov - V

Ne - 15:30

V - Juřinka "B"

Ne - 10:00

13.9.
16.17.9.

V - Nedašov

1

V - Choryně

So 16:00

V - Janová "B"

Ne - 10:00

V - Ratiboř
Zubří - V

Val.Bystřice - V
V - Hrachovec

7.-8.10.

Poličná - V

14.15.10.
21.22.10.
28.29.10.

V - Brumov
"B"

4.-5.11.

Hvozdná - V

11.12.11.
18.19.11.

Valašský "B" - V

V - Choryně

20.9.
23.24.9.
30.9.1.10.

V - Juřinka

Hutisko - V
V - Val.Meziříčí

Vigantice - V *

So 16:00
So 15:30
So 15:30
So 15:00
Ne14:30
So 14:00
So 13:30
So 13:30

Jasenice - V

Ne - 16:00

Střítež- V

V - Růžďka

Ne - 10:00

V - Loučka

Jablůnka "B" V

So - 15:30

Kateřinice - V

V - Mikulůvka

Ne - 10:00

V - Vigantice

Střelná - V

Ne - 15:00

Zubří - V

V - Lužná

Ne - 10:00

Zděchov - V

Ne - 13:30

Lačnov - V *

Ne - 13:30

V - Branky *

Ne - 10:00

1

So 13:30
Ne 9:00
So 13:30
St 17:00
So 13:00
St 17:00
So 13:30
So 12:30
Ne13:00
So 12:00
So 14:30

= hřiště Rožnov, tráva č.2

zápasy žáků ve St = pohár OFS

© 22.7.´06 - Petr Liška

Hutisko hraje u Eroplánu hřiště č.2; V.Bystřice hraje v Zubří;
zápasy označené * jsou předehrávky jara ´07 při dobrém počasí
fotbalová skříňka v centru ,Videčský zpravodaj 1x/měsíc; www.vidce.org - sekce fotbal; úterní Naše Valašsko

Vdovy se zatím příliš nehlásí o přepočítání vdovských
důchodů
Vdovy, které přišly o manžela do 1. ledna 1996 mají od 1.7.2006 možnost požádat o
přepočítání svého vdovského důchodu. Podle dřívějších zákonů totiž nesměla celková částka
dvou důchodů např. starobního a vdovského překročit určitou částku. Takže, když ženě zemřel
manžel obdržela např. jen 175 Kč a měla nárok na 750 Kč.
Přepočítání se neprovádí automaticky, ale musí o něj vdovy požádat. Pokud mají
přístup k internetu mohou si formulář stáhnout z webových stránek ČSSZ na adrese:
www.cssz.cz/tiskopisy/duchodove.asp . Pokud ne, zavolejte na důchodové oddělení na Vsetín paní
Pekarové. Její telefoní číslo je 571 810 147.
Pokud žádost nepodáte, připravíte se tím o možnost přilepšit si měsíčně o několik
stokorun.
Redakční rada

VIDEÈSKÝ ZPRAVODAJ

Mladí aèky

..

Starí aèky

Út 15 - 16 hod., zaèátek cvièení 12. záøí 2006, L. Machulová, S. Jurèová
Út 16  17 hod., zaèátek cvièení 12. záøí 2006, J. Maceèková, Z. Kozlová

eny II

Po 17  18 hod., zaèátek cvièení 25. záøí 2006, J. Neradová

eny aerobic

..

Po 19  20 hod., Èt 20  21 hod., zaèátek cvièení 11. záøí 2006,

A.Petruelová,H.Køenková
Florbal mladí áci

Út 17  18 hod., Èt 16  17 hod.,zaèátek tréninkù 5. záøí

2006,R.Volek,M.Kapoun,R.itník
Florbal starí áci

..

Út 18  19 hod., Èt 17  18 hod., zaèátek tréninkù 5. záøí 2006, V. Dobe, P.Randýsek

Florbal mui

..

Ne 16  18 hod., zaèátek tréninkù 10. záøí 2006, R. Volek

Volejbal mladí aèky

..

St 16  17 hod., Pá 16.30  17.30 hod., zaèátek tréninkù 13. záøí 2006, R. Fabiánová

Volejbal starí aèky

St 17  18 hod., Pá 17.30  18.30 hod., zaèátek tréninkù 13. záøí 2006, R. Fabiánová

Volejbal dospìlí

Po 20  21 hod., Pá 18.30  20 hod. zaèátek tréninkù po domluvì, R. Fabiánová

Fotbal starí áci

..

Fotbal dorost

Po 15  17 hod., Pá 15  16.30 hod. zaèátek tréninkù v tìlocviènì dle poèasí, J. Jurèa
.

Fotbal dospìlí

Po 18  19 hod. zaèátek tréninkù v tìlocviènì podle poèasí
Út 19  21 hod., ÈT 18  20 hod. zaèátek tréninkù v tìlocviènì podle poèasí

Futsal

.

Tai chi I

St 19  21 hod.
St 17.30  18.30 hod., Sahara, zaèátek cvièení 4.øíjna 2006, L. Kristková

Tai chi II

...

Orientální tanec

...

Stolní tenis hoi

St 18.30  19.30 hod., Sahara, zaèátek cvièení 4.øíjna 2006, L. Kristková
Út 18  19 hod., Sahara,

zaèátek cvièení 3.øíjna 2006, L. Kristková

Po a Èt po domluvì s trenérem S. Kubiem

achy mláde

.

St 15.45  17 hod., klubovna SPV, po domluvì s vedoucím VL. Smutkem

Turisté senioøi

.

pracují celoroènì pod vedením vedoucí p. V. Hajné

Sauna

...

zahájí èinnost zaèátkem topné sezóny pod dohledem koleného saunáøe Z. Køenka

Mladí turisté

Út 16  18 hod., klubovna SPV, po domluvì s vedoucím A.Mikulenkou

NEZAPOMEÒTE!! 30.záøí 2006 Drakiáda na Pøizbì, 24.øíjna opìt pochod brouèkù s ukonèením v kinì. Dìti, pøipravte si
draky, lampiony a kostýmy! Probìhne opìt soutì o nejlepí, nejkrásnìjí, nejdokonalejí a nejnápaditìjí!
M. vajdová
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