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Informace Obecního úøadu
Od 1.1.2009 byl na Obecním úøadì ve Vidèi zahájen provoz tøí
nových agend v rámci služby Czech POINT.
1. Výpis bodového hodnocení osoby
Pøi žádosti o výpis žadatel pøedloží doklad totožnosti (platný
obèanský prùkaz, cestovní pas nebo identifikaèní doklad cizince) a
øidièský prùkaz.
(O výpis z bodového hodnocení øidièe lze požádat také na
Mìstském úøadì Rožnov pod Radhoštìm – odboru Dopravy, za
správní poplatek 15,- Kè za každou i zapoèatou stránku, dle
položky 3, písm. a) zákona o správních poplatcích. Tyto lze vydávat
pouze na osoby s bydlištìm v územním obvodu Mìstského úøadu
Rožnov pod Radhoštìm, do kterého naše obec patøí.
2.Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù
z Informaèního systému o veøejných zakázkách
Prostøednictvím kontaktních míst Czech POINT je možné získat
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù za úèelem
prokázání základní a profesní kvalifikace pro veøejnou zakázku.
Uchazeèùm o veøejnou zakázku, kteøí jsou v tomto seznamu
zapsáni, je výraznì ulehèena možnost získání výpisù k prokázání
kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek
v zadávacím øízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelù je veden
Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ÈR jako souèást
Informaèního systému o veøejných zakázkách a je zcela veøejnì
pøístupný. MMR ÈR do seznamu zapisuje dodavatele, kteøí splnili
základní a profesní kvalifikaèní kritéria podle zákona o veøejných
zakázkách a doložili je ministerstvu pøíslušnými doklady a
zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelù mùže dodavatel v zadávacím øízení nahradit doklady
prokazující splnìní základních a profesních kvalifikaèních kritérií.
Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více
než 3 mìsíce. Pro vydání tohoto ovìøeného výstupu je tøeba znát IÈ
organizace.
3. Výpis z Registru úèastníkù provozu MA ISOH („Modul
autovraky Informaèní systém Odpadového hospodáøství“)
Pro zhotovení výpisu je tøeba pøedložit doklad totožnosti (platný
obèanský prùkaz nebo cestovní pas). Cizincùm mùže být vydán
výpis pouze v pøípadì, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý
pobyt v Èeské republice - mají pøidìleno rodné èíslo. K ovìøení
organizace je potøeba znát IÈ organizace.
Tyto 3 nové agendy pøibyly ke stávajícím, kterými jsou:
- Výpis z Katastru nemovitostí
(O výpis z Katastru nemovitostí lze požádat také na Katastrálním
pracovišti Valašské Meziøíèí, za správní poplatek 100 Kè do 20
parcel v jednom katastrálním území, za vìtší rozsah se poplatek
zvyšuje dle sazby správních poplatkù podle zákona è. 634/2004
sb., o správních poplatcích).
- Výpis z Obchodního rejstøíku
- Výpis ze Živnostenského rejstøíku
(O výpis ze Živnostenského rejstøíku lze požádat také na Mìstském
úøadì Rožnov pod Radhoštìm – odboru Obecní živnostenský úøad,
oddìlení registrace, za správní poplatek 20 Kè za každou i
zapoèatou stránku, dle položky 24 písm. h) zákona o správních
poplatcích.)
- Výpis z Rejstøíku trestù
Vydání ovìøeného výstupu z informaèního systému veøejné správy
je zpoplatnìno dle zák. è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
(dále jen zákona o správních poplatcích), položka 3, písm. d), 100
Kè za první stránku výpisu a 50 Kè za každou další i zapoèatou
stránku, kromì výpisu z Rejstøíku trestù, jehož vydání je

zpoplatnìno dle zákona o správních poplatcích, položka 10, písm. a), 50
Kè za pøijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù.
Zimní údržba - upozornìní
Vážení spoluobèané, pøi odklízení snìhu, které provádíte sami
z dùvodu vjezdù k vašim garážím, do dvorù, ap., nevhazujete prosím sníh
na komunikaci. Pøi rozhrnování pluhem
sníh naházený
na komunikaci zpùsobuje velké problémy. Taktéž znovu pøipomínáme
vlastníkùm aut, aby neparkovali svá vozidla u kraje místních
komunikací. V opaèném pøípadì nemusí být cesta rozhrnuta. Dìkujeme.
Konkurs
Rada obce vyhlašuje konkurs na øeditele/øeditelku Základní školy
Vidèe a Mateøské školy Vidèe – podrobnì viz „Vyhlášení konkursu“
Plán práce zastupitelstva obce na rok 2009(øádné zasedání)
18. zasedání 12. února 2009
19. zasedání 23. dubna 2009
20. zasedání 25. èervna 2009
21. zasedání 27. srpna 2009
22. zasedání 22. øíjna 2009
23. zasedání 17. prosince 2009
Vaše pøípadné požadavky adresované zastupitelùm, podávejte písemnì
vždy nejménì týden pøed zasedáním ZO.
Štìpánka Mikulenková, starostka

Další informace
Informace vlastníkùm lesa (pøevzato)
Vìc: Informace o vyhlášení pøíjmu žádostí na opatøení II.2.4. Obnova
lesního potenciálu po kalamitách a podpora spoleèenských funkcí lesù
Pøeji dobrý den,
dovolte mi, abych Vás informoval o vyhlášení pøíjmu žádostí na
opatøení II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
spoleèenských funkcí lesù se zámìry:
- obnova lesního potenciálu po kalamitách
- zavádìní preventivních opatøení v lesích a odstraòování škod
zpùsobených povodnìmi
- zvyšování spoleèenské hodnoty lesù
Dne 11.2.2009 byla na internetové adrese Ministerstva zemìdìlství
www.mze.cz uveøejnìna tisková zpráva o pøípravì na pøíjem žádostí
na opatøení II.2.4.PRV.
Pøíjem žádostí bude možný 10.3.- 31.3. 2009.
Specifické podmínky a obecná èást Pravidel jsou k dispozici
v elektronické podobì na internetových stránkách Ministerstva
zemìdìlství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace,
podrubrika Program rozvoje venkova, podrubrika Opatøení Programu
rozvoje venkova, osa II).
Formuláøe a další dokumenty k Pravidlùm jsou k dispozici v elektronické
podobì na internetových stránkách Státního zemìdìlského intervenèního
fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova, rubrice Osa II – 2.4.
zcela dole na pravé stranì stránek.
Vyhlášení pøíjmu žádostí je žadateli již nìkolik týdnù velmi
oèekáváno. Na pøípravu žádostí je 1 mìsíc, proto prosím rozšiøte tuto
informaci mezi pøípadné zájemce o dotace.
Dìkuji za spolupráci a jsem z pozdravem, Petr Dušek.
Odbor environmentálních podpor PRV
Ministerstvo zemìdìlství
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USNESENÍ è. 44/2009 ze schùze Rady obce Vidèe konané dne 27. ledna 2009
437/09 Rada obce Vidèe schvaluje program schùze bez pøipomínek
438/09 Rada obce Vidèe bere na vìdomí zprávu o plnìní usnesení
è.43/ 2009 ze dne 6. 1. 2009 pøednesenou starostkou obce. Úkoly jsou
splnìny
439/09 Rada obce Vidèe na základì podnìtù obèanù a prohlídky
pronajaté parcely, rozhodla ukonèit nájemní smlouvu pozemkù v
majetku obce p. è. 1063/1 a st. 589 vèetnì hosp.budovy, k 30. 6. 2009.
Rada obce doporuèuje zastupitelstvu obce projednat zámìr prodeje
uvedených pozemkù.
440/09 Rada obce Vidèe na základì doporuèení výbìrové komise
schvaluje dodavatele na stavbu „Rozšíøení sportovního areálu
o víceúèelové høištì – Vidèe“ spoleènost EKKL a.s. , Altýøe 582
Kromìøíž, jejichž nabídka byla vybrána jako nejvhodnìjší. Rada obce
povìøuje starostku obce pøipravit s vítìzným uchazeèem smlouvu
o dílo.
441/09 Rada obce Vidèe schvaluje žádost pana J. Køenka Vidèe,
o pronájem parcely v majetku obce p. è. 1748/3 a povìøuje starostku
obce podepsat nájemní smlouvu.

442/09 Rada obce Vidèe schvaluje krátkodobý pronájem parcely
u budovy obecního úøadu panu Petru Fucimanovi, Opava, pro umístìní
pouových atrakcí pøi tradièní pouti 5. 7. 2009
443/09 Rada obce Vidèe projednala informace starostky obce
o možnosti získání finanèní dotace na vybrané projekty z dotaèních
titulù zveøejnìných Zlínským krajem , vybrané projekty doporuèí ZO
ke schválení.
444/09 Rada obce Vidèe na základì posouzení cenových nabídek
rozhodla zadat zamìøení trasy vodovodního øadu obce (vytvoøení
digitální dokumentace trasy vodovodu) spol. CAD-PRO spol. s. r. o.
Valašské Meziøíèí a povìøuje starostku obce s vybraným uchazeèem
pøedloženou smlouvu o dílo è. 2009506 podepsat.
445/09
Rada obce Vidèe projednala možnost zapojení obce
do rozšíøeného projektu CZECH POINT. Zapojení do projektu bude
koordinováno s Mìstem Rožnov p. Radh.
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

USNESENÍ è. 45/2009 ze schùze Rady obce Vidèe konané dne 12. února 2009
446/09 Rada obce Vidèe schvaluje program schùze bez pøipomínek
447/09 Rada obce Vidèe bere na vìdomí zprávu o plnìní usnesení
è.44/ 2009 ze dne 27. 1. 2009 pøednesenou starostkou obce. Úkoly jsou
splnìny
448/09 Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 3, zákona è. 128/2000
Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù schvaluje smlouvu o dílo
è. 09001, uzavøenou mezi objednatelem obcí Vidèe a zhotovitelem
EKKL a. s. , Altýøe 582 Kromìøíž pro stavbu „Rozšíøení sportovního
areálu o víceúèelové høištì - Vidèe“. Rada obce povìøuje starostku obce
smlouvu podepsat. Pro provádìní technického dozoru byl vybrán
jednatel spoleènosti E.P.I. s. r. o. Rožnov p. Radh. Ing. Jiøí Mikošek
449/09
Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 3, zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù schvaluje
smlouvu o dílo
è. 01/09, uzavøenou mezi objednatelem obcí Vidèe a
zhotovitelem Ing.arch.Martou Stupkovou,
pro provedení díla
„Zpracování zmìny è. 8 územního plánu sídelního útvaru Vidèe“ a
povìøuje starostku obce smlouvu o dílo podepsat.
450/09 Rada obce Vidèe v souladu s § 81 zákona è. 137/2006 Sb.,
o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù a dle § 102 odst. 3,
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù,
rozhodla o výbìru nejvhodnìjší nabídky k zakázce „Rekonstrukce
støechy mateøské školy Vidèe“ , a to spoleènosti IZOTECH MORAVIA,
spol.s.r.o. Rožnov pod Radhoštìm, jejíž nabídka byla ze ètyø
oslovených uchazeèù vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnìjší.

Rada obce povìøuje starostku obce pøipravit s vítìzným uchazeèem
smlouvu o dílo.
451/09 Rada obce Vidèe v souladu s vyhláškou MŠMT ÈR è.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního øízení a konkursních komisí,
rozhodla o vyhlášení konkursu na funkci øeditele/øeditelky Mateøské
školy Vidèe, okres Vsetín (pøíspìvková organizace).
Uchazeèi doruèí pøihlášku spolu s dalšími požadovanými pøílohami (viz
dokument „Vyhlášení konkursu“) nejpozdìji do 30. bøezna 2009
na adresu: Obecní úøad Vidèe è. 96, 756 53 Vidèe.
452/09 Rada obce Vidèe v souladu s vyhláškou MŠMT ÈR è.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního øízení a konkursních komisí,
rozhodla o vyhlášení konkursu na funkci øeditele/øeditelky Základní
školy Vidèe, okres Vsetín (pøíspìvková organizace). Uchazeèi doruèí
pøihlášku spolu s dalšími požadovanými pøílohami (viz dokument
„Vyhlášení konkursu“) nejpozdìji do 30. bøezna 2009 na adresu: Obecní
úøad Vidèe è. 96, 756 53 Vidèe.
453/09 Rada obce Vidèe po projednání schvaluje žádost o finanèní
pøíspìvek v roce 2009 na peèovatelskou službu poskytovanou našim
obèanùm Peèovatelskou službou o.p.s. Rožnov pod Radhoštìm , ve výši
8 000,- Kè. Poskytnuté finanèní prostøedky budou použity na zajištìní
chodu peèovatelské služby.
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

USNESENÍ è. 18/2009 ze zasedání ZO Vidèe konaného dne 12.února 2009
226/2009 Zastupitelstvo obce Vidèe (dále jen ZO) schvaluje
program 18. øádného zasedání, urèilo návrhovou komisi ve složení
Jaroslav Vaculín, Miroslav Chumchal, ovìøovatele zápisu Jaroslav
Janda, Mgr. Petr Liška. Zapisovatelkou byla urèena Ludmila Ondøejová
227/2009 ZO Vidèe bere na vìdomí zprávu o plnìní usnesení
è.17/2008 z øádného zasedání ZO dne 9. 12. 2008 pøednesenou
starostkou obce.
228/2009 ZO Vidèe bere na vìdomí zprávu o èinnosti rady obce mezi
17. – 18. øádným zasedáním pøednesenou ústnì èleny rady obce.
229/2009 ZO Vidèe bere na vìdomí zprávu o èerpání rozpoètu obce za
1.- 12.mìsíc roku 2008 dle výkazu pro hodnocení plnìní rozpoètu

územnì samosprávných celkù a DSO, sestavený k 31. 12. 2008 bez
pøipomínek.
230/2009 ZO Vidèe v souladu s § 84 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb., o
obcích v jeho platném znìní, schvaluje zásady pro používání sociálního
fondu obce Vidèe (SF), zprávu o èerpání rozpoètu SF za rok 2008 a
návrh rozpoètu SF na rok 2009.
231/2009 ZO Vidèe podle § 30 odst. 2 zákona è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù v platném znìní a v
souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje na základì
pøedložených žádostí pøíspìvkové organizaci Základní škola Vidèe a
pøíspìvkové organizaci Mateøská škola Vidèe, pøevod kladného
hospodáøského výsledku za rok 2008 do rezervního fondu ZŠ Vidèe
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(celkem 36 728,45 Kè) a do rezervního fondu MŠ Vidèe (celkem
232 983.80 Kè).
232/2009 ZO Vidèe bere na vìdomí zprávu inventarizaèní komise
o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2008.

3.
Zvonièky ve Vidèi do rozpoètu obce na rok 2009 s tím, že
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci z Fondu
kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek v roce 2009
b) vlastní zdroje nepøekroèí 50 tis. Kè a budou hrazeny z rozpoètu
obce v roce 2009.

233/2009 ZO Vidèe urèuje komisi pro provedení likvidaci
majetku vyøazeného pøi inventarizaci majetku obce za rok 2008
ve složení: Dagmar Karasová, Renáta Fabiánová, Ing. Dalibor
Kubiš

238/2009 ZO Vidèe neschvaluje zveøejnìní zámìru prodeje
pozemku v majetku obce p. è. 1063/1 a st. 589 (vèetnì hosp.
budovy).

234/2009 ZO Vidèe dle § 41 a § 85 zákona è. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù, schvaluje Dohodu o jednání
ve shodì mezi akcionáøi spoleènosti VaK Vsetín, a. s. o výkonu
hlasovacích práv, jejich nabytí a disponování a poskytnutí ve smyslu
§§66a, 66b, 186d, Obchodního zákoníku a Sdružením obcí
Mikroregionu Vsetínsko a povìøuje starostku obce „Dohodu“
podepsat.

239/2009 ZO Vidèe schvaluje zámìr odkupu nemovitostí
z vlastnictví Vièana Oldøicha Vidèe, Hlucháòové Zdeòky Rožnov
pod Radhoštìm, Aleny Perica Zagreb, do majetku obce, a to parcel
v k.ú. Vidèe: èást parcely p. è. 2009 (tvoøena PK parcelami) - trvalý
travní porost , dále parcel p. è. 2021, p. è. 2019/3 les, èásti parcely
p. è. 2846/3, p. è. 420/2, èást parcely p. è. 422/2, èást parcely p. è.
425/2- vše ost. plocha, za dohodnutou cenu 14 Kè,- /m2. ZO
povìøuje starostku obce pøipravit návrh kupní smlouvy na pøíští
øádné zasedání ZO.

235/2009 ZO Vidèe schvaluje zaøazení projektu Rekonstrukce
støechy Mateøské školy Vidèe do rozpoètu obce na rok 2009 s tím,
že
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci a o návratnou
finanèní výpomoc v rámci Dotaèního titulu è. 1 Podprogramu
PF02-09 - Podprogram na podporu obnovy venkova 2009,
vyhlášený Zlínským krajem
b) vlastní zdroje budou hrazeny z rozpoètu obce pro rok 2009 a
v uvedeném roce nepøekroèí 350 tis. Kè .
236/2009 ZO Vidèe schvaluje zaøazení projektu Prodloužení
vodovodu u „Fabiána“- východ do rozpoètu obce na rok 2009 tím,
že
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci v rámci
Programu 229312 k podpoøe výstavby vodovodù za úèelem
zabezpeèení zásobování obyvatelstva pitnou vodou vyhlášeným
Ministerstvem zemìdìlství ÈR
b) vlastní zdroje nepøekroèí 400 tis. Kè a budou hrazeny z rozpoètu
obce .
237/2009 ZO Vidèe schvaluje zaøazení projektu Stavební obnova

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó...
V únoru oslavili svá
životní jubilea
tito naši spoluobèané:
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
65 let
60 let

Miloslav Švajda
Marie Jurèová
Marie Hajná
Vojtìch Mièola
Jaruška Neøádová
Milada Pavelková
Josef Žitník
Pavel Køenek

Všem jubilantùm do dalších let
ze srdce pøejeme pevné zdraví,
mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidèe

240/2009 ZO Vidèe v souladu s § 84 odst.2 písm. o) zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích , ve znìní pozdìjších pøedpisù, schvaluje
navýšení odmìn neuvolnìným zastupitelùm obce dle sbírky zákonù
è. 20/2009 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 37/2003 Sb.,
s platností od 1. 3. 2009 (viz pøíloha).
241/2009 ZO Vidèe schvaluje plán práce ZO Vidèe pro rok 2009.
242/2009 ZO Vidèe schvaluje kupní smlouvu è. 1003930962
uzavøenou mezi úèastníky : Pozemkový fond ÈR , Husinecká
1024/11a, Praha 3 (prodávající) a Obcí Vidèe (kupující), na základì
které prodávající prodává kupujícímu pozemek p. è. 1594/2
(zahrada) a p. è. 1594/3 (ost.plocha) za stanovenou cenu 44 340,Kè. ZO povìøuje starostku obce smlouvu podepsat.
243/2009 ZO Vidèe schvaluje zaøazení projektu „eGovernment
v obcích –CzechPOINT“ do rozpoètu obce na rok 2009 v rámci IOP
pro prioritní osu 2, Výzvu è. 02 Ministerstva vnitra ÈR, schvaluje
podání žádosti o udìlení dotace na projekt a schvaluje Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
244/2009 ZO ukládá OÚ Vidèe zajistit bezpeènost a sjízdnost
na obecních komunikacích v majetku obce v zimním období.
Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

Sjízdnost silnic lze zjistit na internetu
Zima bývá pro øidièe automobilù složitým obdobím.
Kopcovitý ráz valašské krajiny problémy øidièù ještì umocòuje.
Øeditelství silnic Zlínského kraje pøipravilo pro šoféry zvláštní
internetové stránky o sjízdnosti silnic. Údaje o stavu silnic jsou
aktualizovány minimálnì ètyøikrát dennì.
„Dispeèeøi odesílají hlášení o aktuální sjízdnosti
centrálnímu pracovišti Øeditelství silnic a dálnic. Tam se zprávy
pøevádìjí do podoby všem pøístupných internetových stránek,
podle kterých si mùže každý motorista pøed cestou udìlat
pøedstavu o situaci. Doporuèuji, aby si øidièi zaøadili odkaz na
tyto stránky ve svém internetovém vyhledávaèi do oblíbených
položek,“ øíká provoznì-technický námìstek øeditele Øeditelství
silnic Zlínského kraje Radek Berecka.
Na stránky se lze dostat prostøednictvím pøímého
odkazu z http:// www.rszk.cz/sjizdnost.html, øidièi se mohou
obrátit pøímo na dispeèink pro informace o silnicích bývalého
okresu Vsetín na telefonní èíslo 571 611 686.
-lum-
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Leden 2009 ve videèské škole
Žáci i uèitelé bývají v lednu velmi pracovnì vytíženi,
protože se završuje práce v prvním pololetí a výsledky pøinášejí dìti
ukázat svým rodièùm i na vysvìdèení. Vìtšina z nich mohla mít
opravdu radost, protože 84 žákù školy (64 %) mìlo vyznamenání a
neprospìl jen jeden žák. Pokud se týká chování, byli 1. stupnìm
ohodnoceni všichni žáci školy. Když se dopustili menších pøestupkù
vùèi školnímu øádu, obdrželi za 2. ètvrtletí napomenutí tøídního
uèitele (1 žák). Neopakovala se situace z 1. ètvrtletí, kdy mìli 4 žáci
napomenutí tøídního uèitele, dva žáci dùtku tøídního uèitele a 4 žáci
dùtku øeditelky školy. Naopak 20 žákù za svou aktivitu, tvùrèí
èinnost a reprezentaci školy získalo na vysvìdèení pochvalu.
Pokraèovala i bohatá sportovní èinnost. 12 dìtí ze 3. a 5.
tøídy se zúèastnilo okrskového kola ve vybíjené, kde obsadily tøetí
místo. V týdnu od 12. do 16. ledna absolvovali lyžaøský výcvik pod
vedením L. Ludvigha a V. Zemanové naši sedmáci. Týden na
Sachovì studánce v Horní Beèvì jim utekl jako voda, a tak na závìr
mohli zmìøit své síly i v lyžaøských závodech. Mezi dìvèaty vyhrála
Karolína Heryánová, z chlapcù byl nejlepší Lukáš Fuksa. Osmáci si
zase 21. ledna zahráli bowling v Zašové. Krásy zimy a ledové i
snìhové sochy si postupnì prohlédly na Pustevnách všechny dìti z
prvního stupnì školy.
Stranou nezùstala ani kultura. V ostravském divadle vidìli
muzikál o zbojnících Malované na skle 12. ledna osmáci a devááci.
Tylovu hru Fidlovaèka i se závìreènou písní Kde domov mùj mohli
sledovat 15. ledna žáci 4. – 6. tøídy.
Tématem letošního kola Dìjepisné olympiády byl život
lidí (Na hradech a zámcích) od doby románského slohu až po

renesanci. Školní kolo vyhrála Klára Dobešová, na 2. – 3. místì se shodnì
umístily Kristýna Jurèová a Sandra Martinková.
V lednu tradiènì probíhají i zápisy do prvních tøíd, a tak 14. ledna
pøišli pøedškoláci z mateøské školy poznat školní prostøedí do naší školy.
26. ledna pak u zápisu ukázali, co umí. Pìknì zpívali, umìli nauèené
básnièky. U zápisu jich bylo 20, a tak by se snad už mohl zase zaèít
zvyšovat poèet žákù naší školy.
Velmi úspìšná byla pìvecká soutìž X-faktor, která 29. ledna
pøedcházela rozdávání vysvìdèení za první pololetí. Žáci školy, porota,
uèitelský sbor se dobøe bavili pøi 17 vystoupeních novì sestavených
pìveckých skupin. Poøadem provázela a všechny bavila osvìdèená dvojice
Eliška Fuksová a Dušan Kramoliš, jim s organizací vypomáhali další
devááci. Výsledky soutìže:
I. stupeò 1. Lucie Polášková
2. Eva Petruželová
3. Jakub Smílek
II. stupeò 1. Vìra Kubìjová a Eva Petruželová
2. skupina 8. tøídy (Sandra Martinková, Jiøí Vièan, Natálie
Slámová, Petr Nerád, Barbora Mièkalová a Tomáš Bystroò)
3. Barbora Švajdová
Cenu divákù získal Dominik Mazan, zvláštní ocenìní poroty skupina Kiss
Devival (Roman Golda, František Adam, Pavel Martinek a Jan Kubját).
A se nám všem spoleènì daøí ve 2. pololetí.
Jaromíra Peèalková

KNIHOVNA
Informace o dìní v místní knihovnì bude dnes obsáhlejší,
pøestože jsem vybrala jen nejpodstatnìjší vìci.
Z roèního výkazu o knihovnì za rok 2008:
Zaregistrovalo se 217 ètenáøù, z toho 112 dìtí do 15 let. Každý ètenáø
je povinen nejménì jednou mìsíènì navštívit knihovnu. Ne každý
bere tuto povinost zodpovìdnì a komplikuje pùjèování, protože má
„pod postelí“ knihy, které si mezitím mohli vypùjèit další ètenáøi.
Naše obec má 1658 obyvatel a 217 ètenáøù ukazuje, že každý osmý
obèan navštìvuje knihovnu. Je škoda, že nevyužívají všichni její
nabídky.
Na nákup knih a èasopisù se investovala èástka Kè 48 247,--.
Poèet návštìvníkù je 3 259.

Stav knižního fondu je 9 317 knih.
Celkem se vypùjèilo 14 539 knih a èasopisù. Pokles vypùjèek o 2 576
svazkù proti roku 2007 byl zpùsoben témìø 3 mìsíèním uzavøením
knihovny kvùli rekonstrukci knihovny.
Máme zdarma internet a nejnižší poplatek. Pracující 40 Kè a dìti,
studenti a dùchodci 20 Kè za rok. Každý rok probíhá v knihovnì øada
vzdìlávacích a kulturních akcí. B. Zajícová z MìK R.p.R., pro dìti ZŠ
pøipravuje literární besedy. Tradièními akcemi jsou pasování prvòáèkù,
soutìž
o nejlepšího dìtského ètenáøe, soutìže a hry pro dìti. Dìti z mateøské školy
mají pravidelnì ve ètvrtek v knihovnì výuku anglièky. Velmi krásné a
pùsobivé jsou výstavky prací dìtí z MŠ. Vánoèní výstavka se zmìnila
v zimní. Zásluhu o to má p. uèitelka J.
Martínková, která obìtavì výstavku
Èeský výrobce oken s patnáctiletou tradicí
pøipravila. Moc dìkuji vedení MŠ a ZŠ
za spolupráci.
firma VPO Protivanov a.s.oznamuje
Knihovnu by mìl znát každý
obèan a navštívit ji, i když se nechce
otevøení zakázkové kanceláøe v Rožnovì p.R.
zaregistrovat jako ètenáø.
naproti kostelu,
Naše knihovna se pøihlásila
do projektu Ministerstva školství, mládeže a
ve které nabízí
tìlovýchovy a Ústavu školských informací
„Podporujeme ètenáøskou gramotnost“.
Cílem projektu je podpoøit rozvoj
zájmu o èetbu u prvòáèkù a vytvoøit základ
z profilù VEKA tøídy „A“
pro návyk k èetbì, který je rozhodujícím
faktorem pro úspìšný rozvoj ètenáøské
-døevìná eurookna
gramotnosti bìhem celé školní docházky i
-veškeré pøíslušenství k oknùm (žaluzie,parapety,sítì…)
pozdìjší uplatnìní v životì.
Dìti budou pozvány do Prahy na slavnostní
setkání se zástupci MŠMT, autorù a
Kontakt:
ilustrátorù.
roznov@vpo.cz
Využila jsem také nabídky Èeské televize a
Èeského rozhlasu a pøihlásila knihovnu
mob.: 731 428 928
do rozsáhlého poøadu „Kniha mého srdce“.
tel./fax: 571 610 539
Hlavními aktéry budou obèané, takže už teï
pøemýšlejte, která kniha Vás nejvíce zaujala.
VPO Protivanov a.s.
Vìøím, že jsem tyto øádky nepsala zbyteènì
Nádražní ulice 21
a setkám se s Vámi v naší krásné knihovnì.

plastová okna nejvyšší kvality

(naproti kostelu)

756 61 Rožnov pod Radhoštìm

www.vpo.cz

Knihovnice D. Karasová
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VYHLÁŠENÍ KONKURSU
Rada obce Vidèe vyhlašuje v souladu s vyhláškou
MŠMT ÈR è. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního øízení a konkursních komisích,
konkurs na funkci øeditele / øeditelky
Základní školy Vidèe, okres Vsetín,
pøíspìvková organizace.
Požadavky:
pøedpoklady pro výkon funkce øeditele podle § 5
odst.1zákona è. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném
znìní, odborná kvalifikace podle § 7 odst. 1 nebo § 8
odst. 1 zákona è. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném
znìní,znalost problematiky organizace a øízení
ve školství a pøíslušných pøedpisù.
Písemná pøihláška uchazeèe musí obsahovat:
jméno, pøíjmení a titul,
datum a místo narození,
státní pøíslušnost,
místo trvalého pobytu,
datum a podpis uchazeèe.
K pøihlášce doloží uchazeè originály nebo úøednì
ovìøené kopie následujících dokladù a pøíloh:

doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom i
vysvìdèení),
doklad o celém prùbìhu zamìstnání a délce praxe potvrzený
posledním zamìstnavatelem,
strukturovaný životopis,
koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu
A4),
výpis z evidence Rejstøíku trestù (ne starší 3 mìsícù),
popøípadì doklad o jeho vyžádání,
lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti k výkonu dané
funkce (ne starší 2 mìsícù),
negativní lustraèní osvìdèení u uchazeèù narozených pøed
1.12.1971, popøípadì doklad o jeho vyžádání.
Pøihlášku vèetnì všech výše uvedených pøíloh doruèí
uchazeè o funkci øeditele / øeditelky Základní školy Vidèe,
okres Vsetín nejpozdìji do 30. bøezna 2009 (pøi podání
pøihlášky poštou se za datum doruèení pøihlášky považuje
datum uvedené na podacím razítku pošty) na adresu:
Obecní úøad Vidèe
756 53 Vidèe 96
Obálku oznaète heslem „ NEOTVÍRAT- KONKURS ZŠ“

Ve Vidèi 16. 2. 2009

Mgr. Štìpánka Mikulenková

VYHLÁŠENÍ KONKURSU
Rada obce Vidèe vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT
ÈR è. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního øízení a
konkursních komisích, konkurs na
funkci øeditele / øeditelky
Mateøské školy Vidèe, okres Vsetín
pøíspìvková organizace.
Požadavky:
pøedpoklady pro výkon funkce øeditele podle § 5
odst.1zákona è. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní,
odborná kvalifikace podle § 7 odst. 1 nebo § 8 odst. 1 zákona
è. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmìnì
nìkterých zákonù, v platném znìní, znalost problematiky
organizace a øízení ve školství a pøíslušných pøedpisù.
Písemná pøihláška uchazeèe musí obsahovat:
jméno, pøíjmení a titul,
datum a místo narození,
státní pøíslušnost,
místo trvalého pobytu,
datum a podpis uchazeèe.

K pøihlášce doloží uchazeè originály nebo úøednì ovìøené
kopie následujících dokladù a pøíloh:
doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom i
vysvìdèení), doklad o celém prùbìhu zamìstnání a délce praxe
potvrzený posledním zamìstnavatelem,
strukturovaný životopis,koncepci dalšího rozvoje školy (max.
rozsah 3 stran formátu A4), výpis z evidence Rejstøíku trestù (ne
starší 3 mìsícù), popøípadì doklad o jeho vyžádání,
lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti k výkonu dané funkce
(ne starší 2 mìsícù), negativní lustraèní osvìdèení u uchazeèù
narozených pøed 1.12.1971, popøípadì doklad o jeho vyžádání.
Pøihlášku vèetnì všech výše uvedených pøíloh doruèí uchazeè
o funkci øeditele / øeditelky Mateøské školy Vidèe, okres Vsetín
nejpozdìji do 30. bøezna 2009 (pøi podání pøihlášky poštou se
za datum doruèení pøihlášky považuje datum uvedené
na podacím razítku pošty) na adresu:
Obecní úøad Vidèe
756 53 Vidèe 96
Obálku oznaète heslem „ NEOTVÍRAT- KONKURS MŠ“
Ve Vidèi 16. 2. 2009

Mgr. Štìpánka Mikulenková
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Informace komise pro školství, mládež, volný èas a sport a SPV
V prosincovém èísle Zpravodaje jsem informovala
o plánu práce komise a SPV na rok 2009. Teï upøesòuji
termíny jednotlivých akcí:
Zimní olympiáda byla stanovena na 7.únor, ale bohužel
nebyl sníh
Rej èarodìjnic – Sahara 30. dubna
Jarní poznávací zájezd Kunštátsko – 16. kvìtna
Výšlap okolo Vidèe – VI.roèník – 23. kvìtna
Den dìtí – Sahara – 6. èervna
Podzimní poznávací zájezd Èeskosaské Švýcarsko –
17. – 20. záøí
Drakiáda – Pøizba – 3. øíjna
Podzimní poznávací zájezd Úsovsko a Litovelsko –
17. øíjna
Prùvod brouèkù – 23. øíjna ( poslední den školy pøed podz.
prázdninami)
Turnaj amatérských párù ve stolním tenisu – øíjen
Burza sportovního zimního obleèení a kol –
19. – 20. listopadu
Turnaj amatérù ve stolním tenisu – prosinec po Vánocích
Podrobnìjší informace k jarnímu zájezdu na Kunštátsko
16. kvìtna 2009:
Odjezd od ZŠ Vidèe v 6.00 hod. smìr
Boskovice – židovské mìsto, exteriéry
hradu a zámku, Kunštát – mìsto pánù
z Kunštátu a keramiky, Rudka – jeskynì
blanických rytíøù, kopec Milenka
s Burianovou rozhlednou, Lysice –
prohlídka zámku (1.trasa), zahrada +
park, Èerná Hora – exkurze

v pivovaru, restaurace Sladovna – spoleèné posezení, ukonèení
zájezdu kolem 20. hod.
Cena zájezdu:
Dìti 180,- Kè, èlenové SPV 250,- Kè, turisté senioøi 220,- Kè,
ostatní 300,- Kè. Pøihlásit se mùžete u pí Hajné, tel. 737 537 297
nebo pí Švajdové, tel. 736 716 150 nejpozdìji do 20.dubna 2009
vèetnì platby. V cenì je pouze doprava. Prùvodcovské služby
bìhem zájezdu + bulletin s programem, který obdrží úèastníci
nejpozdìji týden pøed odjezdem, zdarma.
Struèné informace pro úèastníky zájezdu do Èeskosaského
Švýcarska ve dnech 17. – 20, záøí 2009
Odjezd ve ètvrtek 17. záøí v èasných ranních hodinách,
abychom mohli navštívit co nejvíce z tohoto krásného koutu
republiky. Pro úèastníky je zajištìna doprava, ubytování a
polopenze. Pravdìpodobnì navštívíme i nìmeckou stranu, takže je
tøeba poèítat s min. 20,- EMU/os. Bude vèas sdìleno.
Cena zájezdu je zkalkulována na 2 450,- Kè. Budu
vybírat 2 500,- Kè, a to takto: záloha 1 500,- Kè do 30. dubna,
zbytek 1 000,- Kè do 30. èervna 2009. Se zaplacením celého
zájezdu dostanou úèastníci bulletin s podrobným programem a
pokyny. Koneèné vyúètování zájezdu jako obvykle.
Zájezdy na podzim jsou v podstatì permanentnì
obsazeny, ale mohou se hlásit náhradníci
na tel. 736 716 150 do 31. bøezna 2009.
Vždycky se nìkdo dostane, takže musíte vìøit.
Návrat ze zájezdu je v nedìli 20. záøí kolem
21. hodiny.
Marcela Švajdová, pøedsedkynì komise

Zimní sporty
Beskydy nabízí lyžaøské areály rùzných kvalit a
nároèností, mezi top lyžaøské oblasti paøí Pustevny, Bílá,
Velké Karlovice, Soláò, Mosty u Jablunkova. Oblíbenými

místy k lyžování jsou také Horní a Dolní Lomná, údolí Morávky a
Krásné a støediska v Beèvách. Využít mùžete i lyžování
na nejvyšším vrcholu Beskyd na Lysé hoøe. V Pobeskydí se lyžuje
napøíklad v Palkovicích, Novém
Jièínì a v Pstruží.
Také beskydská centra nabízí i jiné
vyžití mimo celodenního stání
na lyžích. Napøíklad v Tøanovicích a
ve Velkých Kralovicích mùžete
vyzkoušet snowtubing, na Morávce Sviòorkách vás svazou v saních
s koòským spøežením.
Pro milovníky bìžeckého lyžování
skýtají Beskydy mnoho tras, které
jsou znaèené a nìkolik je
i pravidelnì upravovaných.
Na mnohých místech vznikají stopy,
které si projíždìjí místní lidé sami,
vedou vìtšinou zcela mimo jakékoli
cesty pøes zasnìžené plánì.
Informace najdete i na stránkách
Svazu lyžaøù Èeské republiky :
http://www.czech-ski.com.
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Kulturní komise pøi OÚ ve Vidèi Vás srdeènì zve na divadelní pøedstavení
souboru CHAOS z Valašské Bystøice,
které se uskuteèní v nedìli 5. dubna 2009 v 15.00 hod. v sále Obecního úøadu.
Vstupné pro dospìlé je 50,- Kè
Vstupenky mùžete zakoupit v den pøedstavení nebo v pøedprodeji v místní knihovnì u paní Karasové a to:
ve støedu a v Pátek od 12.00 do 17.00 hodin.

DIVADELNÍ SOUBOR CHAOS UVÁDÍ KOMEDII

DVA NA KANAPI
O Høe
Známý advokát a jeho žena zubaøka se rozhodnou, že se rozvedou.
Problém je v tom, že jeho kanceláø i její ordinace se nacházejí v jejich spoleèném
domì, který žádný z manželù nechce pøenechat tomu druhému. Proto jej rozdìlí
na dvì stejné poloviny. Je jasné, že toto soužití, zaène nutnì vytváøet øadu
komplikací a podivných situací, které se však snaží, ne vždy zrovna
nejšastnìjším zpùsobem, øešit jejich mazaný sluha Viktor.
Hra Dva na kanapi byla poprvé uvedena 21. prosince 1972 v Paøíži v režii autora.
Mìla 1800 repríz a byla pøeložena do mnoha jazykù. Byla vysíláná francouzskou
televizí a byl podle ní natoèen úspìšný film.

V jednotlivých rolích uvidíte:
Victor, majordomus - MUDr. Jaromír Veith
Jacqueline, zubaøka - Helena Køenková
Bernard, právník - David Svoboda
Bouble, milenka - Hana Bitalová
Robert, milenec - Miroslav Cáb
Režie - Bohumila Bitalová
Hudební režie - Bohumil Volek
Nápovìda a návrh scény - Šárka Jurèová
Ozvuèení - Josef Rýdl
Hru pøeložil Jaromír Janeèek
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Bobøi na Rožnovské Beèvì
CHKO Beskydy má zøejmì nového stálého obyvatele – bobra
evropského.
V úterý 27.1.09 potvrdili pracovníci Správy CHKO
zprávy nìkolika náhodných návštìvníkù, že u Zubøí vidìli
známky pøítomnosti bobrù. Na bøezích Rožnovské Beèvy bylo
nalezeno nìkolik typickým zpùsobem pokácených vrb rùzné
síly a doèista ohlodané vìtve. Stáøí nìkterých ohryzù svìdèí
o tom, že bobr, nebo bobøi, se zde zdržují pravdìpodobnì již
od podzimu minulého roku. Vzhledem k tomu, že na daném
místì mají témìø ideální podmínky ( klid, dostatek potravy,
strmé bøehy pro hloubení nor), lze oèekávat, že se zde usadí
natrvalo a obohatí tak beskydskou zvíøenu. Ta je v tomto úsek
pomìrnì bohatá – z ohrožených druhù živoèichù zde mùžeme
vidìt napø. ledòáèky, skorce èi nalézt stopy vydry.
Jiøí Lehký
Správa CHKO Beskydy

Bobøí ohryz

Pøíprava našich fotbalistù na jarní mistrovské zápasy je v plném proudu
Milí ètenáøi zpravodaje a pøátelé fotbalu, zimní pøíprava na jarní mistrovské zápasy je v plném proudu. Fotbalisté
nejenže trénují pravidelnì dvakrát do týdne ve videèské tìlocviènì, ale zúèastòují se také aktivnì fotbalových turnajù –
v pøípadì žákù šlo o jednodenní turnaj, který poøádal Hrachovec a v pøípadì mužù je to velký zimní turnaj mužù ve Valašském
Meziøíèí hraný na umìlé trávì, kde si naši vedou zatím dobøe. Kompletní výsledky ze zimního turnaje pøináší každé pondìlí
Valašský deník v pøíloze Naše Valašsko.
Družstvo mužù a jeho trenéøi musí nyní v zimì øešit nìkolik situací: V regionálním tisku se objevily již v pùlce ledna
informace o tom, že otazník zùstává nad dalším pùsobení skvìlého Radka Mièkala co by útoèníka mužù, nebo Radek již
jednou aktivní herní èinnost ukonèil, ale na podzim pøi zranìní ostatních hráèù musel videèskému družstvu vypomáhat. Další
nevyøešenou otázkou je pùsobení Karla Mièkala, který je videèským odchovancem a nyní se rozmýšlí mezi další aktivní
kariérou fotbalisty anebo pùsobením ve vyšších fotbalových soutìžích jako rozhodèí. Patrnì nejhorší situace je okolo našich
brankáøù, protože Roman Petružela stále nemá vyléèený již dvakrát operovaný prst a záložní brankáø Marek Vala se chystá
na pracovní pobyt do zahranièí. Jak se vše vykrystalizuje, ukáží následující týdny, nicménì na pøemýšlení mnoho èasu není.
Z tohoto dùvodu jsem se zeptal na bližší informace pøedsedy TJ Vidèe Petra Jurèi. Ten obecnì potvrdil, že nìkolik hráèù na jaøe
chybìt bude a mužù tak bude málo, proto se poèítá se zapojením role dorostencù. „Za tímto úèelem se uvažuje, že se nìkteré
venkovní jarní zápasy mužù a dorostu oproti plánovanému rozpisu pøesunou tak, aby spolu nekolidovaly termíny,“ pøiblížil
Petr Jurèa.
Pøípravka našich žákù se zúèastnila halového turnaje pøípravek, který poøádalo družstvo Hrachovce. Z osmi
pøihlášených družstev se ovšem na místo dostavila pouhá polovina družstev, i pøesto si naši malí fotbalisté výbornì zahráli a
v žádném pøípadì nám neudìlali ostudu. Poøádající družstvo Hrachovce skonèilo na prvním místì, hned za ním jako druzí naši
kluci z Vidèe, tøetí místo obsadila Polièná a bramborová medaile patøila Choryni. Na tomto místì je tøeba podìkovat vedení
TJ Vidèe za aktivní snahu vyhledávat vhodnou zimní pøípravu i pro naše nejmenší fotbalisty.
Mnoho fotbalových fanouškù se dotazuje, kdy zaène jarní fotbalová èást sezony 2008/2009. Odpovìdí je, že pokud
to poèasí umožní, vše naplno odstartuje o víkendu 21.-22.bøezna 2009. Èili za mìsíc.
Rád bych také pøipomenul, že podrobný rozpis tréninkù v tìlocviènì všech fotbalových družstev je uveøejnìn
ve fotbalové skøíòce v centru naší obce.
V TOMTO ÈÍSLE JSEM SE ROZHODL VÁM PØINÉST JARNÍ LOS MISTRVSKÝCH ZÁPASÙ MUŽÙ, KTERÝ MÙŽE
BÝT ALE DROBNÌ ZMÌNÌN V PØÍPADÌ VEKOVNÍCH ZÁPASÙ – VIZ NAHOØE V TEXTU SITUACE V DRUSŽTVU
MUŽÙ.
22.3. / 15:00 hod Lideèko – Vidèe , 28.3. / 16:00 hod Vidèe – Lukov, 4.4. / 16:00 Vidèe – Brumov „B“, 12.4. / 16:30
Valašská Bystøice – Vidèe, 18.4. / 16:30 hod Vidèe – Juøinka, 26.4. / 16:30 Podkopná Lhota – Vidèe , 2.5. / 16:30 hod Vidèe –
Lùžkovice , 10.5. / 16:30 hod Nedašov – Vidèe , 16.5. / 16:30 hod Vidèe – Dolní Beèva, 24.5. / 16:30 hod Pøíluky – Vidèe , 30.5. /
16:30 hod Vidèe – Lhota u Vsetína, 6.6. / 16:30 hod Hrachovec – Vidèe , 13.6. / 16:30 hod Vidèe – Hutisko-Solanec.
Kompletní klasický los všech našich družstev otiskneme ve Videèském zpravodaji v pøíštím bøeznovém vydání.
Mgr. Petr Liška
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