
Obecní úřad Lidečko                   25. 10. 2016 

ZPRAVODAJ  III.ZPRAVODAJ  III.  
L I D E Č KO  -  V E S N I C E   R O K U   2 0 0 8    

ZZZLÍNSKÝLÍNSKÝLÍNSKÝ   KRAJKRAJKRAJ   OCENILOCENILOCENIL   SENIORYSENIORYSENIORY   

DDDĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝ   KROJOVANÝKROJOVANÝKROJOVANÝ   BÁLBÁLBÁL   

     Komise rady Zlínského kraje pro seniory vyhlásila 
anketu „Senioři sobě i jiným“. Sedmdesát seniorů ze 
Zlínského kraje, kteří se věnují práci v seniorských spol-
cích a organizacích, bylo 5. října 2016 na konferenci ke 
Dni seniorů v Luhačovicích za svoji činnost oceněno. 
     Mezi oceněnými byla i p. Růžena Kopečková, která 
se již několik let aktivně věnuje práci v kolektivu senio-
rů „Nebojsové“. Nebojsové připravují program jak pro 
akce v obci, tak se svým programem zajíždí do okol-
ních, ale i vzdálenějších obcí.  
     Společenský klub Lidečko děkuje p. Kopečkové za 
tuto práci a blahopřeje k získání ocenění. Do dalších 
let přejeme hodně zdraví a elánu v této záslužné prá-
ci. 

Ing. Marcela Unzeitigová 

     V sobotu 8. října 2016 se ve Spo-
lečenském centru uskutečnil již 7. 
Dětský krojovaný bál. Na organizaci 
tohoto bálu se podílely soubory Malý 
Valášek Lidečko a Valášek Horní 
Lideč, a to pod záštitou obcí Lidečko 
a Horní Lideč.  
     Účastníky bálu pozdravil pan sta-
rosta obce Lidečko Ing. Vojtěch Ry-
za. Sobotní odpoledne provázela 
cimbálová muzika Lidčan z Horní 
Lidče. Nejprve se všechny děti před-
stavily společnou promenádou se 
starodávným krokem, dále tančily 
různé figurální tance a hrály hry. Své 
pásmo „Ztratila jsem fěrtůšek“ před-
stavily děti ze střední skupiny dětí 

     Toho, že mě Obec Lidečko nominovala na toto ocenění, si nesmírně vážím. Musím však zároveň dodat, že kdyby 
při všech akcích, které jsem připravovala a uskutečňovala, mi nebyl nápomocný OÚ Lidečko, Společenský klub Li-
dečko nebo děvčata z výboru MS ČČK Lidečko, ale hlavně všichni NEBOJSOVÉ, nikdy bych sama nic nedokázala. 
Všem moc děkuji. 
     Že jsem za 42 roků Lidečku obětovala nespočetně hodin ze svého volného času, jsem nikdy nezalitovala a litovat 
nebudu, protože jsem to dělala PRO  VÁS. 

Růžena Kopečková 

z Valášku Horní Lideč. Větší chlapci 
si připravili odzemkové variace a 
děvčata se učila tančit zavíjačku.  
Děti se také zúčastnily losování bo-
haté tomboly, která byla pro ně při-
pravena.  
     Ráda bych tímto poděkovala 
všem účinkujícím, vedoucím jednot-
livých souborů, cimbálové muzice, 
vám rodičům a všem ostatním hos-
tům za účast. Zvláštní poděkování  
patří paní Vlaďce Bistré, která při-
pravila a moderovala program celého 
bálu. Velké poděkování patří spon-
zorům za finanční podporu, pracov-
nicím školní jídelny v Lidečku za 
přípravu jídla, také maminkám, které 
pomohly při přípravě a průběhu bálu. 

Milena Pavlíková 
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     V letošním roce se nám podařilo 
dokončit položení živičného koberce 
v Račném. V této souvislosti patří 
poděkování majitelům pozemku pod 
místní komunikací, kteří přislíbili, že 
pozemky darují obci. Díky tomu 
Obec Lidečko na své náklady pro-
vedla zpevnění této cesty.  
     Byl dokončen projekt: Oprava 
hřbitova v Lidečku. Na realizaci této 
opravy, kterou prováděla firma Aleš 
Číž, byla získána dotace ve výši 70 
% z celkové částky. Dotaci poskytne 
Ministerstvo zemědělství ČR přes 
Státní zemědělský intervenční fond. 
V rámci opravy se vyměnily všechny 
dřevěné prvky na oplocení, očistily 
se betonové a kamenné části plotu na 
severní straně a natřely ochranným 
nátěrem, někde se zcela vyměnily 

betonové nášlapy a někde se opravily 
stávající betonové schody, vyměnila 
se krytina na střeše „márnice“ a udě-
lal se zcela nový plot na jižní a zá-
padní straně hřbitova.  
     Nad šestnácti bytovkou  „Na Vý-
sluní“ se dokončuje projekt: Dětské 
hřiště na Výsluní. Na realizaci tohoto 
projektu byla získána dotace ve výši 
70 % z Ministerstva pro místní roz-
voj. V rámci projektu je osazen jeden 
větší dětský prvek, houpačka, tabule, 
lavice na sezení, výsadba několika 
ovocných stromů a lip.  Projekt reali-
zuje firma Bonita Group Service 
s.r.o. Dětské hřiště.  Obec Lidečko 
tuto část pozemku vyčlenila a určila 
jako veřejnou plochu. 
     Byla zahájena realizace projektu: 
Přechod pro chodce na silnici I/57 u 

mostu ev.č.57-086 v Lidečku. Na re-
alizaci přechodu pro chodce přes 
hlavní silnici byla získána dotace ve 
výši 85 % od Státního fondu doprav-
ní infrastruktury. Přechod by měl být 
do začátku prosince hotový. Projekt 
realizuje firma Mestav s.r .o. 
z Lidečka. 
     Ve spolupráci se sportovci se do-
končila venkovní tribuna v budově 
šaten SK Lidečko.   
     Kromě těchto větších akcí jsme 
prováděli vlastními silami údržbu ze-
leně, menší opravy a údržbu.  
     Konec roku se sice pomalu blíží, 
ale ještě je toho před námi mnoho. 
Především se musí všechno řádně zú-
řadovat a mít všechny papíry 
v pořádku. V dnešní době je to někdy 
velmi náročné. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce BBBYTOVÝYTOVÝYTOVÝ   DŮMDŮMDŮM   ČČČ...PPP. 276. 276. 276   

     Obec Lidečko musela nařízením 
soudu v nedávné minulosti převzít 
do svého majetku bytový dům č.p. 
276.  
     Byl to „danajský“ dar. Stav této 
budovy odpovídá době, kdy byl po-
staven. V přízemi jsou v současné 
době ve dvou bytech v nájmu dvě 
rodiny. První patro a podkroví jsou 
postupně našimi silami a brigádně 
demontovány a vyklízeny. Po oseká-
ní zdí se zjistilo, že mezi venkovními 
deskami a vnitřní omítkou je vzdu-

chová mezera o síle 10 cm, aniž by 
byla něčím vyplněna. Proto všechny 
omítky a podlahy byly odstraněny a 
vše připravujeme pro velkou rekon-
strukci. V současné době se vyřizuje 
stavební povolení na celkovou re-
konstrukci. V prvním patře a podkro-
ví bude zbudováno 5 nových bytů 
1+1 a 2+1. Plánujeme vše tak, aby 
v příštím roce došlo k vlastní realiza-
ci celkové rekonstrukce. Realizaci 
budeme provádět z našeho rozpočtu. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

HHHLAVNÍLAVNÍLAVNÍ   PRÁCEPRÁCEPRÁCE   VVV   LETOŠNÍMLETOŠNÍMLETOŠNÍM   ROCEROCEROCE   

K K K PROJEKTUPROJEKTUPROJEKTU   ZZZLÍNSKÉHOLÍNSKÉHOLÍNSKÉHO   
KRAJEKRAJEKRAJE   „N„N„NÁSILÍÁSILÍÁSILÍ   OČIMAOČIMAOČIMA   

SENIORŮSENIORŮSENIORŮ“““   

INFORMACE PRO OBČANY 
Oznamujeme občanům, že u níže uvedených hrobových míst skončil nebo 
v roce 2016 končí nájem hrobového místa. Žádáme občany - nájemce uve-
dených hrobů, aby se do konce roku 2016 dostavili na obecní úřad k sepsání 
smlouvy o nájmu a zaplacení nájmu hrobového místa na další období. Bližší 
informace o hrobovém místě nebo čísle hrobového místa vám podáme na 
OÚ Lidečko - telefon 571 447 945. 
 

Hrob číslo:  
48, 59, 60, 70, 129, 153, 155, 206, 232, 275, 295, 309, 328, 371, 381, 
385, 406, 424, 428, 453, 479, 497, 542, 581, 586, 587, 591, 592, 602  

OÚ Lidečko 

     Ve Zpravodajích jsem vás pravi-
delně informovala o průběhu a vý-
sledcích z jednotlivých seminářů 
tohoto projektu. 
     Dne 29. září 2016 proběhla ve 
Zlíně závěrečná konference tohoto 
programu. Zástupci Nebojsů se jí 
opět zúčastnili. Získané informace k 
násilí páchanému na seniorech a k 
domácímu násilí bych shrnula do 
doslovného citátu spisovatelky Mile-
ny Tomešové: „Některý život je jako 
jízda vlakem. Teprve, až se rozjede 
plnou parou, uvědomíte si, že něco 
není v pořádku. Když vyskočíte, za-
bijete se. Když zůstanete, zabijete se 
taky. Musíte se pokusit najít  brzdu. 
Záchrannou brzdu!"  
     Jen připomínám: Policie - 158, 
Tísňová linka- 112 . 
     Těm, co rádi čtou, přednášející 
doporučila přečíst si knihu od Mile-
ny Tomešové .....muž ti vládnout 
bude. 

Růžena Kopečková  



Stránka 3 ZPRAVODAJ  I I I .  

     „TFA-TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE“ v překladu znamená 
„NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE“. Co tento sport obnáší? Je to zdolá-
vání různých překážek v hasičském zásahovém obleku včetně přilby a 
dýchacího přístroje. Tyto překážky denně zvládají profesionální hasi-
či. Jsou to např. zdolávání dvoumetrové bariéry, převracení pneumati-
ky od traktoru, tažení 80 kg figuríny Reitegovým způsobem, motání 

hadic, přeskakování pneumatik položených 
na zemi, tahání závaží do druhého patra, ne-
sení kanistrů o váze 20 kg, hammerbox 
(údery 10 kg kladivem), … 
     Některé z nás si při zdolávání překážek 
sáhly na dno svých sil, ale i přes fyzické vy-
pětí jsme všechny dokončily každou trať a 
v srdci jsme byly šťastné, že jsme to zvládly. 
     Letošní sezonu TFA jsme zahájily 
v červnu soutěží ve Valašských Kloboukách. 
Posléze následovalo dalších šest soutěží. A to 
Jarcová, Růžďka, Vigantice, Halenkov, 
Vsetín a poslední soutěž proběhla v září na 
Jasence, kde proběhlo i celkové vyhlášení 
Vsacké ligy TFA. Pro nás jako tým byla se-
zóna 2016 velmi úspěšná. Celkem jsme vy-
hrály první místo pětkrát, jednou jsme obsa-
dily druhé místo a jednou jsme soutěž jako 
tým vynechaly. 
     Po sečtení všech bodů jsme obsadily 1. 
místo v týmu žen. Za jednotlivce obsadila 
Ludmila Mikulínová 2. místo, Marie Nedo-
rostová 6. místo, Barbora Mužikovská 8. 
místo, Anna Zábnická 11. místo a Renata 
Ptáčková 12. místo. 
     Tímto děkujeme svým rodinám, přátelům 
a taky sboru SDH Lidečko za morální podpo-
ru. 

tým žen TFA Lidečko 

MMMLADÍLADÍLADÍ   HASIČIHASIČIHASIČI   VVV   UPLYNULÉUPLYNULÉUPLYNULÉ   SEZONĚSEZONĚSEZONĚ   

TFA ŽENY 2016TFA ŽENY 2016TFA ŽENY 2016   

     Je mnoho jiných možností, jak 
trávit svůj volný čas, ale my jsme se 
rozhodli jej trávit v kruhu mladých 
hasičů. Jsme rádi, že je nás rok od 
roku více, a také nás těší výsledky, 
kterými se můžeme pochlubit. 
     Dle věkové kategorie máme mlad-
ší a starší žáky. Mladší žáci se zú-
častnili 7 soutěží a umístili se 3krát 
na 6. místě, jedenkrát na 8. a 10. mís-
tě a 2krát na 11. místě. Starší žáci se 
zúčastnili 8 soutěží a umístili se na 3. 
místě, 4. místě, 5. místě, 6. místě, 7. 
místě, 9. místě, 10. místě a 12. místě. 
     Nyní jsme už zahájili sezonu 2016 
- 2017 s cílem lepších výsledků, než 
bylo doposud. Pevně věříme, že se 
nám to podaří, a to také za podpory 
vás všech, kteří nám věříte a držíte 
palce. 
     Ten, kdo se k nám chce přidat a 

zkusit si tento sport, může mezi nás přijít vždy v pondělí nebo ve středu na 
zbrojnici do Lidečka od 16.30 h. Těšíme se na vás!  

mladí hasiči z Lidečka 
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     Začíná topná sezóna. Každý by si měl ještě před je-
jím zahájením zkontrolovat stav topidla a spalinových 
cest. Pozornost vyžadují i komíny.  
     Požáry totiž často vznikají i žhnutím trámů zazdě-

AAABYBYBY   TEPLOTEPLOTEPLO   NEPŘEROSTLONEPŘEROSTLONEPŘEROSTLO                           
VVV   POŽÁRPOŽÁRPOŽÁR   

VVVÝSLEDKYÝSLEDKYÝSLEDKY   SOUTĚŽÍSOUTĚŽÍSOUTĚŽÍ   
DRUŽSTEVDRUŽSTEVDRUŽSTEV   SDH LSDH LSDH LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   VVV   

ROCEROCEROCE   201620162016   
MUŽI 
 zúčastnili se 53 soutěží, z toho 29 na Slovensku 
 nejlepší umístění: 
1. MÍSTO: Francova Lhota (obvodní kolo), Leskovec 
(noční), Valašská Polanka, Janovice, Valašská Senice 
(noční), Lužná, Tichov (noční) 
2. MÍSTO: Velké Karlovice, Lehota Pod Vtáčníkom 
(SK), Rybany (SK), Prlov, Trstie (SK), Tuchyňa (SK), 
Kvášov (SK), Beluša (SK) 
3. MÍSTO: Hovězí, Streženice (SK), Nosice (SK), Vr-
bětice (noční), Nedašova Lhota 
 
Muži z Lidečka obsadili celkově 6. místo ve Sloven-
sko-moravské hasičské lize za roku 2016. 
 
ŽENY 
 zúčastnily se 13 soutěží, z toho 1 na Slovensku 
 nejlepší umístění: 
2. MÍSTO: Lužná, Kvášov (SK) 
4. MÍSTO: Hovězí, Valašská Polanka, Valašské Příka-
zy (noční), Horní Lideč (noční) 
 
MUŽI NAD 35 LET 
 zúčastnili se 10 soutěží 
 nejlepší umístění: 
1. MÍSTO: Francova Lhota (obvodní kolo), Valašská 
Senice (noční), Pozděchov, Valašské Příkazy (noční), 
Študlov, Lužná 
2. MÍSTO: Horní Lideč (noční), Lidečko 
3. MÍSTO: Horní Lideč (okresní kolo) 
 
VETERÁNI 
 zúčastnili se 5 soutěží 
 nejlepší umístění: 
1. MÍSTO: Louky, Lidečko 
2. MÍSTO: Lužná, Pozděchov 
3. MÍSTO: Prlov 

     V úterý 18. října 2016 se ve velkém sále Společen-
ského centra v Lidečku uskutečnilo každoroční „Setkání 
seniorů“. Před 15. hodinou odpolední se sál začal plnit 
seniory. V letošním roce byla účast o něco slabší.  
     Tak jako každý rok se moderování akce ujala p. Ko-
pečková. Po slavnostním přípitku a pozdravech starosty 
obce, místostarosty obce a zástupce Společenského klu-
bu vystoupil s krátkým programem Malý Valášek 
z Lidečka a po tanečním vystoupení přišla na řadu se 
svým pěveckým uměním tři děvčata, studentky SPgŠ 
z Kroměříže. Poté se ujali slova starosta obce a místosta-
rosta obce, kteří seznámili přítomné s pracemi probíhají-
cími v obci a dále informovali o připravovaných akcích. 
Po těchto informacích vystoupila se svým programem 
parta seniorů z Lužné. Všechny přítomné svým vystou-
pením pobavila. Po kulturním programu následovalo 
občerstvení a volná zábava. K tanci a poslechu hrála 
hudební skupina Veselá pětka z Lužné.  
     Děkujeme všem seniorům, kteří se této akce zúčast-
nili, a těšíme se na příští přátelské posezení. 

Ing. Marcela Unzeitigová 

ných v komíně a od jisker unikajících škvírami v komí-
novém tělese. Zanesený komín způsobuje nejenom špat-
né hoření, ale může způsobit i vznícení sazí. Pro topení 
se nesmí používat biologický či jiný odpad, plastové 
láhve apod. 
     Kamna a kotle se nesmí zapalovat pomocí vysoce 
hořlavých kapalin, např. benzínu. Při takovém způsobu 
vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění. 
     Lhůty kontrol, čištění spalinové cesty a spotřebiče 
paliv: 
 Za sezonní provoz se považuje provoz spalinové ces-

ty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 
6 měsíců v kalendářním roce. 

 U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komí-
na pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a 
čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na 
pevná paliva. 

 Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém vý-
konu do 50 kW včetně  je možné provádět svépomo-
cí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za 
rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich 
pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. 

preventista SDH Lidečko 

SSSETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SENIORŮSENIORŮSENIORŮ                                    
VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   
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     Co nového sa událo mezi náma 
skautama za poslední měsíce? Neby-
lo toho málo ani přemrštěně mnoho. 
     Jedna z našich družinek světlušek 
dosáhla dvakrát velkého úspěchu v 
Závodu vlčat a světlušek. V okresním 
kole, které sa konalo 14. května 
v Kateřinicách, v konkurenci dvanác-
ti týmů vybojovaly cérečky 2. postu-
pové místo do krajského kola. Okres-
ní kolo mělo téma „Zachraňte Billy-
ho“ a Billy sa zachraňoval v době a 
prostředí Divokého západu. Jaké bylo 
překvapení, že Billy byl růžovučký 
měkkoučký zají ček z  plyša. 
V krajském kole, které již trvalo dva 
dny, 3. – 4. května v Suché Lozi, sa 
cérečky vydaly po pomyslné stopě 
Karla IV. V tomto výborně zorgani-
zovaném závodě družinka Marťánků 
obsadila opět 2. místo ze třinácti star-
tujících skupinek. Škoda, že sa na 
finálové republikové kolo postupuje 
jen z místa prvního. I tak celé družin-
ce ve složení Paťa Bařinková, Míša 
Rumánková, Anežka Bučková, Mo-
nička Smolíková a Amča Ryzová 
gratulujeme za skvělou reprezentacu 
skautek z Lidečka i Lidča. 
     Po více jak desetileté odmlce sa 
nám podařilo pod vedením Jarka Ru-

mánka uspořádat terénní, doslova 
extrémní závod dvojic, tj. Drsňáky. 
Příprava všeho kolem závodu si vy-
nutilo několik měsíců klopotné práce 
mnoha lidiček. A co pak mohli a mu-
seli soutěžící na trati zakusit? Už jen 
start okolo 23. hodiny je pro některé 
jedince zajímavým počinem. Prvotní 
úkol možu zde trochu blíž popsat. 
Základem byla pověst o Čertových 
skalách a pokusu pekelníka přehradit 
tok Senice. Nu, a závodníci měli za-
dáno vynést na vrch Kopce od moto-

restu v pytlu 15 kilo 
kamení (převýšení 
250 m na 700 met-
rech). Někomu se podařilo vynést až 
32 kilo. Kameníčko, to sa dobře nese.  
Po tomto úkolu sa dvojice rozprchly 
po stanovištích, na kterých plnily 
roztodivné úkoly a příkazy rozhod-
čích. Sčítaly a odčítaly na čas řadu 
čísel, řešily šifru zapsanů runovým 
písmem, od oka odměřovaly objem 
vody, sápaly sa po skalách, balanco-
valy na lanech a natahovaly , co to 
šlo, aby získaly potřebné indicie. Ko-
mu se nepodařilo splnit některý 
z úkolů, musel chtě nechtě vynést 15 
litrů vody od kravína v Lidečku na 
letiště, Ou, Ou, Ou. Na závěr 
k tomuto zápolení třeba poznamenat, 
že sa během závodu nachodilo mini-
málně 40 kilometrů v roztodivném, 
ale malebném okolí Lidečka, Lidča a 
Francovy Lhoty. Díky všem zúčast-
něným a sme rádi, že ste si závodíček 
užili v dobrém i v tom horším. Dou-
fáme, že si Drsňáky s náma zopákne-
te za rok či dva. Budeme sa na vás 
těšit! 
     V červnu sme vypomohli na dvou 
obecních akcích. Časnější, na počát-
ku června, to byl Dětský den 
v Račném, který provázeli vykutálení 
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mimoňové. Ke všemu si Matka příroda řekla, že nás po-
ctivě opláchne deštěm a vyhrká búřků. Byli sme v závěru 
rádi, že nám na hlavě zostalo aspoň deset suchý vlasů. 
Na sklonku června sme vypomohli s naší lezeckou stě-
nou na Dni obce v Lidči. Tady sme sa trochu vypekli. 
Sluníčko sa opravdu snažilo, co mohlo. 
     Před prázdninama sa eště roverom a roverkám podaři-
lo vydat na prodlůžený víkend do rakouských Raxalpe. 
Výpravě sa podařilo udolat několik skalnatých vrcholů 
jištěnýma cestama tzv. ferratami. První nesla jméno 
Hans von Haidsteig a vedla na vrchol Preinerwand (1783 
m. n. m) a druhá už 100 let „stařičká“ Alpenvereinssteig, 
která měla převýšení poctivých 640 metrů. Určitě zají-
mavá zkušenost pro obyčejné blátošlapy. 
     Na počátku prázdnin sa skautský lid opět po roce vy-
dal do lesů pod plátěné střechy stanů. V celé republice 
tak udělalo na třicet tisíc dětí v prostředí více jak jedné 
tisícovky junáckých táborů. Tentokráte sa těm nejvytrva-
lejším a nejotužilejším jedincům podařilo na Novém 
Hrozenkově strávit 15 dní. Tématem táboření byla ná-
vštěva do doby rytířů a dam, temná doba středověku. 
Družinky, v našem podání korouhve Bublinek a Bonpa-
rů, navzájem zápasily v roztodivných hrách. V honu dra-
ka, kdo lépe olůpí krakena, v přesnosti, kdo lepší meč a 
kopí vyrobí, kdo z obyčejných plechovek skvostnější 
svítidlo vytepá, kdo barevnější tapisérii vymaluje anebo 
chodník delší vydláždí. Počasí nám po celů dobu táboře-
ní s dětičkama přálo, ani kapka nezapršala až na to, že po 
většinu jiter sme sa budili do teplot okolo 4 °C. Doufá-
me, jako vedoucí, že si táborníci z nabízených informací 
a aktivit odnesli přinejmenším nějaké úlomky a pokud 
ne, tak aspoň kamarádské zážitky z her, čvachtání 
v tůňce i trochu strachu z nočních hlídek. Po slavnostní 

vatře a devíti táborových dnech odjelo dom ve zdraví na 
patnáct dětí. Nesmíme zapomenůt, že z některých tábor-
níků a tábornic sa po složení slibů staly světlušky nebo 
vlčata. Snad příště bude obyvatel stanů víc, jen přeci pří-
prava tábora zabrala mnoho volného času již od Vánoc. 
A milý rodiče, pokud vám táborník řekne, že si jde od-
skočit na výsernici nebo prevét, nekárejte ho! Je to čisto 
čistě spisovný český výraz pro středověkou toaletu. 
     Po odjezdu mladších osadníků zůstala na tábořišti jen 
strážní družina rádců. Ta samozřejmě nezahálela a nevá-
lela si šunky, špeky. Někdo plnil Tři orlí pera (postupně 
dotyčný musel 24 hodin zachovat mlčení, hladovku a 
samotu), někdo zažil denní nebo noční výsadek 
na neznámém místě a pokusil se o návrat do tábora, ně-
kdo vyzkůšal kůpání v 10 °C studené/teplé vodě tůňky 
anebo sme si zkusili sborku a rozborku podsadového 
stanu na čas a nesmíme opomenůt všude přítomné zákeř-
né zvíře jménem KRTEK. 
     V září sme zahájili skautský rok přespáním 
v klubovně. Starší cérečky připravily několik pohybo-
vých i vědomostních her. Před uložením ke spánku a do 
spacáků sme sa fšeci vydali na noční procházku na lideč-
kovské letiště. Ležet v temnotě a tichu pozorovat hvězdy 
sa i na dědině ne vždy daří. Pro úplné pobavení sme si 
zablbnuli se svítícíma trubičkama – chemickým světlem. 
Taková maličkost a tolik veselí. Určitě si takto v radosti 
užijeme celý nadcházející skautský rok. 
     Pod dohledem sepsal Ondřej Rudolf, tak řečený 
Bomba, zástupce vůdkyně střediska Lidečko, Junák – 
český skaut, z. s. 
     Více se můžete dozvědět na stránkách Facebook – 
Skaut Lidečko/Horní Lideč 

TTTURNAJURNAJURNAJ   VVV   TENISETENISETENISE   

     Po několikaleté odmlce se uskutečnil v sobotu 24. 9. 
2016 od 13.00 h tenisový turnaj O pohár starosty obce 
Lidečko na zrekonstruovaném víceúčelovém hřišti za 
budovou obecního úřadu.  

     Turnaje se mohli zúčastnit neregistrovaní hráči z řad 
obyvatel Lidečka nebo rodáků. Hlavním organizátorem 
byl Ladislav Vala a obecní úřad. Podařilo se získat 
sponzorský dar od pivovaru Zubr. Turnaje se zúčastnilo 
pouze 8 hráčů, což je škoda.  Pro ty, kdo se turnaje zú-
častnili, to ale znamenalo, že si pořádně zahrají. Zahráli 
si každý z každým a potom podle umístění došlo 
k vyřazování. Nakonec se do finále probojovali Laďa 
Vala a Ondra Filák. O třetí místo si zahrál Ríša Kulíšek 
s Tomášem Martincem. Bylo se na co dívat. Nakonec na 
třetím místě se umístnil Richard Kulíšek, na druhém 
Ondřej Filák a na prvním místě Ladislav Vala.  
     Byla to velmi zdařilá akce. Doufám, že příští rok bu-
de větší účast. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta 
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PPPRACOVNÍRACOVNÍRACOVNÍ   POCHŮZKAPOCHŮZKAPOCHŮZKA   POPOPO   LESNÍMLESNÍMLESNÍM   MAJETKUMAJETKUMAJETKU   

     Dne 15. 7. 2016 provedlo Zastu-
pitelstvo obce Lidečko pracovní po-
chůzku po lesním majetku obce.  
     Začátek byl v části Lomenský 
vrch, potom jsme se přemístili na 
část Padělka a nakonec byla část 
Krajina. Při této pochůzce byly pre-
zent ová ny pr oveden é t ěžb y 
s porovnáním na zbytkové zásoby 
v jednotlivých porostních skupinách 

dle lesního hospodářského plánu, 
provedené pěstební práce a 
v návaznosti na to zhodnocen stav 
kultur a mladých porostů. Byl pro-
jednán stav cestní sítě a potřeba je-
jich oprav a údržby. Po celou dobu 
pochůzky se členové ZO živě zají-
mali o problémy a podmínky hospo-
daření jak na našem majetku, tak les-
ního hospodaření všeobecně. Toto 

hospodaření je v posledních letech 
hodně ovlivněno změnou klimatic-
kých podmínek, kterým je třeba se 
přizpůsobovat.  
     Letošní pochůzka byla už druhá a 
já jsem rád, že toto je členy ZO vítá-
no a určitě je budeme pravidelně 
opakovat. 

Stanislav Brhel 
OLH 

SSSCHOLIČKOVSKÝCHOLIČKOVSKÝCHOLIČKOVSKÝ   TÁBORTÁBORTÁBOR   201620162016   

     Letos o prázdninách jsme se tra-
dičně schola se scholičkou, netradič-
ně až v srpnu, vydaly na tábor, tento-
krát do nedaleké Horní Lhoty u Lu-
hačovic v termínu 7. - 14. 8. 2016. 
     Byli jsme osloveni Tajnou vyšet-
řovací agenturou zapojit se do pátrá-
ní po ztracených osobách společnosti 
„HelpforChildren“, které byly přepa-
deny při přepravování léčiv a potřeb-
ného materiálu pro děti do Afriky. 
     Šéf agentury nás hned v úvodu 
vybídl k pomoci zapojit se do této 
pátrací akce, následně nás slavnostně 
pasoval na tajné agenty a svěřil do 
rukou komisařů. Pro kvalitní fungo-
vání našeho týmu jsme byli rozděleni 
do čtyř vyšetřovacích jednotek. 
     Nejprve bylo zapotřebí prozkou-
mat a zmapovat území, kde jsme po-
bývali, ale později jsme se vydali i 
do blízkého okolí a navštívili např. 
Luhačovice. Dále bylo naším úkolem 

být všímaví k lidem, které jsme po-
tkávali, věcem, které jsme nalézali, a 
tím jsme se posunovali blíž 
k vyřešení případu. Často jsme mu-
seli pracovat i ve ztížených podmín-
kách. Po nalezení osobních ztrace-
ných věcí nebylo obtížné osoby iden-
tifikovat, a tak jsme se nebáli ani 
v noci je hledat, což se nám podařilo. 
Jelikož nebyl jejich zdravotní stav 
dobrý, nemohli nám být při vyšetřo-
vání nápomocni, a tak jsme museli 
hledat a získávat potřebná léčiva i 
bez jejich pomoci. Abychom to do-
kázali zvládnout, museli jsme se stá-
le více a více zdokonalovat, plně dů-
věřovat radám, vzkazům a úkolům 
od šéfa. Bylo zapotřebí, abychom 
byli také pozorní a opatrní, co se tý-
ká získaných informací. Naše snaha 
nebyla marná, podařilo se nám získat 
veškerý ztracený materiál, včetně 
nejdůležitější položky, kterou byly 
vakcíny… 

     Poslední částí našeho úkolu bylo 
najít brašnu a uložit do ní všechny 
nalezené materiály. I tento úkol jsme 
společnými silami zvládli a s dobrým 
pocitem jsme pak mohli našemu šé-
fovi předat brašnu s potřebným vy-
bavením pro děti do Afriky, který ji 
tam později transportoval. Naše pát-
rací mise byla tímto úspěšně splně-
na! 
     Nemůžeme říct, že nás nepotěšila 
závěrečná táborová odměna, ale vá-
žíme si i zkušenosti být součástí pát-
rací agentury, pomáhat našemu šéfo-
vi, hledat ztracené. Na zážitky, které 
si odnášíme, jen tak nezapomeneme. 
Zahráli jsme si hry nové i oblíbené 
"stálice", navštívili nová místa, zniči-
li jsme bílá trička a na novém místě v 
Horní Lhotě se nám taky líbilo. Už 
teď se těšíme, co nás čeká za rok. 
     Tímto chceme poděkovat farnosti 
za finanční podporu a všem, kteří 
jakkoliv k letošnímu táboru přispěli. 

schola a scholička 

STOLNÍ TENIS  
     V sobotu 5. 11. v 16.00 h začí-
ná v tělocvičně v Lidečku pravi-
delné hraní stolního tenisu. Hrát 
se bude každou sobotu do 18.00 h 
pod vedením chlapců, kteří hrá-
vají pravidelně. 
     Všichni, děti i dospělí, jste 
srdečně zváni. 

Ing Karel Zádrapa 
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     Opět vás, všechny obyvatele naší 
krásné obce a hlavně fanoušky lideč-
kovského fotbalu, zdravím prostřed-
nictvím obecního Zpravodaje. Za po-
slední dobu se u nás udála opět 
spousta nových věcí. Některé jste ur-
čitě zaregistrovali, některé ne. Začala 
nám nová sezona 2016/2017 a my 
jsme už před ní řešili smnohootazní-
ků a problémů.  
      Z mládežnických kategorii odešli 
hráči, kteří se posunuli, díky svému 
věku, do vyšší kategorie, z áčka ode-
šlo několik hráčů, spolu s trenérem 
Ivanem Pechou, naše přípravky se 
opět zúčastnily spousty turnajů a zú-
častnili jsme se zajímavé kulturní ak-
ce, naše přípravka si vyzkoušela ná-
stup a zápas během ligového zápasu 
ve Zlíně, podařilo se nám nahradit 
„Turnaj složek naší obce“ atraktiv-
nějším modelem. Skvěle dopadl prv-
ní ročník Memoriálu Aloise Františá-
ka. Ale pěkně popořadě. 

     Naše hlavní mužstvo zaznamenalo 
přes léto nejvíce změn. Do Brumova 
na rok přestoupil Marek Filák, které-
ho si vytáhl do mužstva trenér Pecha. 
Do Bojkovic odešel stabilní člen se-
stavy Patrik Novák z Brumova.  No-
vým trenérem jsme po odchodu Ivana 
Pechy do Brumova jmenovali Aleše 
Vyškovského ze Vsetína. Novým ve-
doucím týmu se stal Pavel Kalík. Do 
kádru se vrátil Aleš Číž a Richard 
Kulíšek, ze zdravotních problémů se 
úspěšně dostal Jarek Novosad a 
z dorostu se už natrvalo do áčka pře-
sunuli jedni z největších talentů 
v Lidečku poslední doby, Dominik a 
Vojta Ryzovi. Áčko začalo sezonu na 
výbornou. V Poháru hejtmana Zlín-
ského kraje jsme se dostali přes Va-
lašskou Polanku, Rožnov pod Rad-
hoštěm a Podlesí až do čtvrtfinále, 
kde jsme po smolném zápase, ve kte-
rém jsme neproměnili několik bran-
kových příležitostí a neuspěli 
v pokutových kopech, nakonec vy-

padli s Valašskými Příkazy. Vydařil 
se nám vstup i do nové sezony. Náš 
tým zatím sídlí na pátém místě, při-
tom má jen tři body ztrátu na druhé 
místo. Skvěle si spolu rozumí útočná 
dvojice Aleš Číž a Petr Svoboda, 
v obraně trenér posunul na místo sto-
pera Radka Číže a Robin Buček si 
nyní může z místa pravého beka více 
zaútočit a zúročit svou rychlost a 
technické dovednosti. Kádr doplňují 
hráči dorostu, a to Adam Hruboň, 
Michal Gargulák, Patrik Juřička a 
Jirka Fusek. Kapitánem týmu je Hon-
za Novosad. Cíl mužstva je hrát 
v první půlce tabulky a předvádět 
atraktivní fotbal, který by i nadále 
těšil naše fanoušky, kterých si velmi 
vážíme. 

     Mužstvo dorostu taky zaznamena-
lo změny. V kádru skončili dlouho-
dobí lídři Dominik a Vojta Ryzovi. 
Novým trenérem a kolegou stabilní-
ho kouče Josefa Hyžáka se stal Miro-
slav Buček. Do týmu přešli ze star-
ších žáků Jakub Martinka, Martin 
Číž, Pavel Číž a z Lačnova Radim 
Mareček. Kádr je nyní dost vyrovna-
ný, jeho hlavními osobnostmi jsou 
kapitán týmu Adam Hruboň, jeho zá-
stupci Jiří Fusek a Michal Gargulák. 
Výborně se prezentuje i Patrik Juřič-
ka a Roman Brhel. Do brány se po 
dvou letech vrátil Jiří Františák a vy-
tvořil dvojici s Pavlem Psotou. Ze 
Študlova nás posílila dvojice Oldřich 
Polách a David Číž. Do nové sezony 
tým vstoupil jako na houpačce. Nej-
prve jsme zaznamenali dvě vysoké 
prohry, ale pak jsme bodovali 
s dvěma týmy ze špice tabulky. Nyní 
se tým nachází na 10. místě tabulky 
Krajské soutěže, s minimální ztrátou 
na klidný střed tabulky. Cíl pro tuto 
sezonu je stabilizovat kádr, předvádět 
atraktivní fotbal a pokračovat 
s doplňováním dorostenců do áčka. 

     Naši žáci vstoupili do nové sezo-

ny pod vedením nového trenéra Petra 
Žídka, který se k týmu posunul 
z mladších žáků. Naši žáci prochází 
generační obměnou a kádr se dost 
výrazně po odchodu Jakuba Martin-
ky, Martina Číže, Pavla Číže a Radi-
ma Marečka omladil. Ogaři jsou ale 
velmi šikovní a dokázali, že jsou 
konkurenceschopní  a že nás 
v budoucnu čeká mnoho fotbalových 
úspěchů. Osobnostmi týmu jsou Pa-
vel Psota, Kuba Zádrapa, Libor a 
Marián Bučkovi a Filip Fusek. 
V bráně dostal šanci Honza Zvonek a 
vede si velmi dobře. Do kádru se za-
pracoval i Jaroslav Brlica ze Střelné a 
mladíci z přípravky, Honza Janáč, 
Vojtík Buček a Ondra Fusek. Tým je 
zatím v Okresním přeboru na pěkném 
osmém místě. Cíl pro tuto sezónu je 
stabilizace a rozšíření kádru. Během 
jarní části a léta se Filip Fusek, Lukáš 
Gargulák a Jaroslav Buček dostali do 
Okresního fotbalového výběru své 
kategorie, kde si vedli velmi dobře a 
v konkurenci ostatních okresů Zlín-
ského kraje skončili na prvním místě. 

     Starší přípravka je pod vedením 
trenérské dvojice Jaroslav Buček a 
Roman Mikulášek v našem klubu 
velmi silnou kategorii. Jen z ročníku 
2007 je u nás deset ogarů. V kádru je 
14 hráčů, z toho dva brankáři Lukáš 
Hyžák a Matěj Mikulášek. Do nové 
sezony ogaři vstoupili opět velmi 
dobře a zatím zvítězili ve všech zápa-
sech. Co je ale důležitější, že doká-
žou hrát opravdu pěkný fotbal. Před 
sezonou měly obě naše přípravky ně-
kolik aktivit. Starší přípravka se zú-
častnila turnaje v Kateřinicích, kde 
naše mužstvo v konkurenci týmů Ka-
teřinic, Rajnochovic, Valašské Bys-
třice a Ratiboře skončilo na krásném 
třetím místě. V dubnu se výběr roční-
ků 2005 a 2006 z vesnic Lidečka, 
Valašské Polanky a Valašských Pří-
kaz zúčastnil tréninkového turnaje na 
Vršavě ve Zlíně, v tréninkovém cent-
ru Fastavu Zlín, za účasti dalších li-
gových týmů. Za naši obec se do tý-
mu dostali Lukáš Hyžák, František 

DOROST 
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Novák, Honzík Janáč a Vojtík Buček. 
Náš tým se velmi líbil a šéftrenér 
Zlínské mládeže, pan Milan Hanko, 
který nás na turnaj pozval, nás ozna-
čil jako nejfotbalovější tým turnaje, 
což pro nás byla opravdu velká pocta. 
V létě se tři naši zástupci - Lukáš Hy-
žák, Jakub Číž a Matěj Zádrapa zú-
častnili Minikempu fotbalových ta-
lentů okresu Vsetín v Rožnově. Jed-
nalo se o soustředění talentovaných 
hráčů našeho okresu v Rožnově, kde 
byl pro děti během celého dne připra-
ven perfektní program, ve kterém si 
třicet dětí našeho okresu nejen zatré-
novalo, ale i zaplavalo v bazéně. Od 
jarní části jsme se taky přihlásili do 
nového projektu Okresního fotbalo-
vé h o  s va z u  v e  s p o l up r á c i 
s fotbalovou asociací pod názvem 
„Gólmanské tréninky“. V tomto pro-
jektu se profesionální trenéři gólma-
nů věnují začínajícím a nadějným 
brankářům po celé republice. Trénin-
ky probíhaly od dubna dvakrát mě-
síčně a projekt bude trvat i v nové 
sezoně. Nás v tomto projektu stabilně 
zastupovali Lukáš Hyžák a Matěj Mi-
kulášek. 

     Naše nejmladší děti pod vedením 
trenérské dvojice Jaroslav Buček a 
Roman Mikulášek opět vstoupily do 
nové sezony a mají za sebou už něko-
lik odehraných turnajů. Mezi starší a 
zkušené patří v této kategorii Domi-
nik Hyžák, Tadeáš a Jonáš Machů, 
Samík Číž a k nim se přidali noví 
hráči Honzík Mikulášek, Ondrášek 
Liška, Matěj Liška, Matěj Sáblík, 
Zdeněk a David Krátcí, Marek 
Loucký, Jarek Hrabica a Radim Po-
lách. Ogaři jsou ale velmi šikovní a 
zapálení a nás těší, když na tréninku 
ve středu vidíme tyto děti spolu 
s dalšími mládežnickými týmy na 
hřišti. Velký a historický úspěch za-
znamenala naše mladší přípravka 
v létě, kdy v závěrečném turnaji o 
přeborníka okresu Vsetín skončili 
v konkurenci 32 týmů, naši malí fot-
balisté na druhém místě a dostali se 
až do finále. Největší akce, která 

v dějinách Lidečka nemá konkurenci, 
pro naše nejmenší fotbalisty proběhla 
1. 10. 2016, kdy si nás, SK Lidečko, 
náš prvoligový klub FC FASTAV 
Zlín během ligového zápasu proti 
Jablonci pozval na slavnostní nástup 
a poločasový minizápas přípravek. 
Děti si před zápasem zkusily ligový 
nástup a doprovázely ligové hráče na 
stadión a o poločase se utkaly před 
čtyřmi tisíci diváků, proti domácímu 
Fastavu Zlín. Po zápase naše ogary 
navštívil a vyfotil se s nimi domácí 
fotbalista David Hubáček, který 
v lize hrál dlouhá léta za Jablonec 
nebo Slávii. Děti si po zápase mohly 
plácnout při děkovačce s ligovými 
hráči Zlína. SK Lidečko vypravilo na 
tento zápas autobus, který byl zapl-
něn dalšími dětmi ze starší přípravky 
a žáků a taky rodičů nejmenších dětí.  
Doufám, že to není naposledy a po-
daří se nám podobnou akci zopako-
vat. Do konce roku nás ještě čeká 
Hodová zábava, která se koná 19. 11. 
2016 a srdečně vás na ni všechny 
zveme. A pak ještě tradiční Sil-
vestrovský fotbálek. Minulý rok měl 
skvělou atmosféru i úroveň. 

     Závěrem chceme znovu poděko-
vat všem fanouškům, kteří nás pod-
porují, všem lidem, kteří nám pomá-
hají jak při zápasech, brigádách a dal-
ších akcích, které organizujeme. Vě-
říme, že si vaši přízeň udržíme i 
v nové sezóně. 
     Pokud má vaše dítě, ať už ogá-
rek nebo cérečka, zájem o sport a 
fotbal, můžete ho dovést na jaký-
koliv trénink, záleží na kategorii, 
do které patří. Všechny kategorie 
jsou vedeny kvalifikovanými trené-
ry, kteří vlastní trenérskou licenci. 
A my se na každého z nich těšíme. 
Nyní máme ve všech mládežnic-
kých kategoriích cca 60 dětí a jsme 
rádi za každé nové. 
Tréninky mládežnických týmů: 
 Mladší přípravka (5-8let)  

středa a pátek od 16 h 
 Starší přípravka (9-11 let)       

středa a pátek od 16 h 
 Starší žáci (12-15let)   

středa a pátek od 16.30 h 
 Dorost (15-19 let)   

středa 17 h a pátek 16.30 h 
   Josef Hyžák 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Železničáři z Valašského Meziříčí vás srdečně zvou   
ve středu 16. 11. 2016 do kulturního domu v Lidečku na 

SPOLEČENSKÝ VEČER V LIDEČKU 
SPOJENÝ S KOŠTEM SVATOMARTINSKÉHO VÍNA. 

 

     Od 16.30 h vystoupí s kabaretem soubor seniorů NEBOJSOVÉ spo-
lečně s tanečním souborem INCHALLAH. 
     Od 18.00 h zahraje k poslechu i tanci skupina DUO CADILLAC 
z Val. Meziříčí . 
     Stejně jako loni je připravena ochutnávka několika druhů morav-
ských svatomartinských vín. 
     Na akci bude organizován svoz z nádraží v Horní Lidči v 15.30 h a 
odvoz na nádraží v Horní Lidči ve 21.00 h. Po skončení akce (zhruba 
kolem 23.00 h) bude zajištěn odvoz autobusem směr Valašské Meziří-
čí. 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 

SK Lidečko Vás srdečně zve na hodovou zábavu 
s kapelou  

HEADMASTER 
19. 11. 2016 ve Společenském centru v Lidečku.   
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Srdečně zveme všechny rodiče, děti, příbuzné, 
přátele a známé na divadelní představení od Víti 
Marčíka  

 SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM,  
které se uskuteční 11. 12. 2016 v 17.00 h ve Spo-
lečenském centru v Lidečku u příležitosti 105. 
výročí ochotnického divadla. 
Příběh o narození Ježíše a příběh několika přátel, 
kteří se každým rokem setkávají před vyřezávaným 
betlémem, aby společně oslavili Vánoce. A nechybí 
ani živě zpívané koledy. 
Hrají: Vítězslav Marčík, Matěj Kolář, Jitka Weinero-
vá a Eva Juříčková 
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma, vhodné pro 
děti od 6 let.  

divadelní ochotníci  
pod záštitou Společenského klubu Lidečko 

 


