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     Přes 570 míst z celé České re-
publiky a na 10 míst v zahraničí se 
letos připojilo k akci regionálních 
Deníků Česko zpívá koledy. Jedná 
se již o 4. ročník této unikátní zpě-
vácké akce. Její kouzlo spočívá v 
tom, že ve stejný okamžik zpívají v 
celé zemi i za jejími hranicemi ně-

kolik stejných koled. 
     Dne 10. prosince 2014 přesně v 
18.00 h se propojila doslova celá 
republika symbolickým „zpěváckým 
telemostem “ a na 70 tisíc hlasů ve 
stejný moment si zazpívaly pětici 
známých koled -  Nesem vám novi-
ny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem 

spolu do Betléma, Den přeslavný jest 
k nám přišel a Pásli ovce valaši.  
     Už o půl šesté se začali před Spo-
lečenským centrem scházet první 
zpěváci. O čtvrt hodiny později se 
vydal průvod dětí s rozsvícenými 
lucerničkami v doprovodu svých 
rodičů či prarodičů směrem k obec-

nímu úřadu. Než se rozezně-
ly první tóny koled, za hlasi-
tého odpočítávání dětí byl 
slavnostně rozsvícen vánoč-
ní strom. 
     Děkujeme vám všem, 
kteří jste se tohoto příjemné-
ho adventního setkání zú-
častnili. Poděkování patří 
také manželům Pavlíkovým 
za organizační výpomoc. 
Největší dík si zaslouží paní 
Mgr. Věra Hrubčíková, uči-
telka naší školy, která Lideč-
ko do této akce přihlásila a 
zároveň také organizačně 
vše zajistila. 

Erika Garguláková 

ČČČESKOESKOESKO      ZPÍVÁZPÍVÁZPÍVÁ      KOLEDYKOLEDYKOLEDY   

 

Krásné a požehnané svátky vánoční,  

hodně zdraví, štěstí, lásky, pokoje a  

hojnost Božího požehnání v novém roce 2015 

přeje všem občanům Lidečka  
 

Obecní úřad Lidečko, zastupitelstvo obce,  

Společenský klub a redakční rada 
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     V říjnu proběhly komunální volby 
do zastupitelstva naší obce. Všem, 
kteří kandidovali do zastupitelstva, 
patří velké poděkování za to, že se 
chtěli stát zastupiteli a vzít spoluod-
povědnost za další rozvoj naší obce. I 
přesto, že se někteří do zastupitelstva 
nedostali, budeme velmi rádi, když se 
zapojí do různých akcí nebo do práce 
komisí v obci. Velmi často jsou pře-

devším díky nevědomosti zkreslené  
informace o tom,  jak funguje zastu-
pitelstvo obce.  
     Je velkou pravdou, na kterou se 
zapomíná, že zastupitelstvo je nejvyš-
ší orgán obce. Zastupitelstvo obce dle 
zákona o obcích rozhoduje o prode-
jích pozemků, tvoří rozpočet obce a 
schvaluje změny rozpočtu, schvaluje 
investice a opravy, zodpovídá za roz-

voj obce a dává úkoly vedení obce a 
řeší v podstatě všechny větší problé-
my v obci.  
     Po volbách se zastupitelstvo sešlo 
na svém prvním zasedání. Zasedání 
svolal bývalý starosta a zastupitelstvo 
obce řídil do zvolení nového starosty 
nejstarší zastupitel, kterým byl bývalý 
místostarosta Josef Kulíšek. Po 
schválení zapisovatele zápisu, progra-
mu zasedání, volební komise, návrho-
vé komise a ověřovatele zápisu si 
zastupitelstvo obce schválilo jednací 
řád zastupitelstva obce a došlo 
k volbě. Zastupitelé zvolili starostu 
obce Ing. Vojtěcha Ryzu, který vyko-
nával starostu předešlé volební obdo-
bí. Místostarostou obce byl zvolen 
Zbyněk Kulíšek, který pracoval jako 
osoba samostatně výdělečně činná. 
Po zvolení svoji živnost přerušil. 
Předsedou finančního výboru byl 
zvolen Ing. Miloslav Pavlík a dalšími 
členy byli zvoleni Ing. Jaroslav Ru-
mánek a Ing. Petr Gargulák. Předsed-
kyní kontrolního výboru byla zvolena 
Ing. Ludmila Mužikovská a členové 
Jindřich Trochta a Petr Zádrapa. Po-
tom byla zvolena rada obce. Starosta 
a místostarosta jsou automaticky čle-
ny rady obce a dalšími členy rady 
obce jsou Josef Kulíšek, Ing. Milo-
slav Pavlík a Ing. Jaroslav Rumánek. 
Protože život v obci se nezastavil, 
bylo nutné projednat i další pracovní 
body, a tak zastupitelstvo na svém 
první zasedání nejen volilo, ale hned 
také pracovalo. Protože na projedná-
vání je skutečně mnoho věcí, další 
zastupitelstvo obce se sešlo na svém 
druhém zasedání dne 20. 11. a zase-
dání skončilo kolem 23.00 hodin. 
Hlavním tématem byly pozemky a 
také seznámení se s plněním rozpočtu 
a s návrhem změny rozpočtu. Kromě 
dalších bodů se také v bodě Různé 
každý zastupitel mohl vyjádřit, co by 
bylo potřeba nejdříve udělat. Jedná se 
o drobnosti, ale někdy velmi potřeb-
né. Každý občan má právo přijít na 

KKKOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍ   VOLBYVOLBYVOLBY   

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich do-
datků:                                     1 439 
Celkový počet platných hlasů: 771 
 

Volební strana č. 1 – Za obec lepší 
Příjmení, jméno:        Počet hlasů:  
Kulíšek Josef      413 
Brhel Stanislav                 388 
Gargulák Petr     252 
Zádrapa Petr     250 
 

Volební strana č. 2 – Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová 
Ryza  Vojtěch     593 
Sáblík Miloslav                 326 
Fusek Jiří     310 
Slováčková Martina    284 
Trochta Jindřich    267 
Pospíchalová Monika    243 
 

Volební strana č. 3 – Za rozvoj obce 
Mužikovská Ludmila    541 
Rumánek Jaroslav    419 
Pavlík Miloslav                 416 
Gargulák Josef                     290 
Kulíšek Zbyněk                 242 

 

Rada obce: 
Ryza Vojtěch   starosta 
Kulíšek Josef   člen rady 
Rumánek Jaroslav  člen rady 
Pavlík Miloslav  člen rady 
Kulíšek Zbyněk  místostarosta 

VVVÝSLEDKYÝSLEDKYÝSLEDKY   VOLEBVOLEBVOLEB   DODODO   ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA   
OBCEOBCEOBCE   KONANÝCHKONANÝCHKONANÝCH   10. 10. 10. –––   11. 10. 201411. 10. 201411. 10. 2014   
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SPOLEČENSKÝ KLUB LIDEČKO 
     děkuje všem spoluobčanům, 
kteří se v roce 2014 aktivně podí-
leli na organizaci akcí klubu, ale 
také těm, kteří se těchto akcí zú-
častnili a tím podpořili Společen-
ský klub. 
     Společenský klub přeje všem 
spoluobčanům příjemné a klidné 
prožití Vánoc a do roku 2015 hod-
ně zdraví, štěstí, Božího požehnání 
a osobní pohody. 

NNNOVÁOVÁOVÁ   PRACOVNICEPRACOVNICEPRACOVNICE   NANANA   OBECNÍMOBECNÍMOBECNÍM   ÚŘADĚÚŘADĚÚŘADĚ   

     Děkuji všem, kteří mně dali svůj 
hlas a tím mně umožnili se opět stát 
členem zastupitelstva našeho Lideč-
ka. Děkuji zvoleným zastupitelům, že 
mně  dali důvěru a zvolili mě staros-
tou naší obce, a tak začínám 4. voleb-
ní období. Velmi si této důvěry vážím 
a věřím, že ji nezklamu. Budu se vší 
svou energií zodpovědně pracovat pro 
rozvoj naší obce. Sám ale nezmohu 
nic, proto spoléhám na spolupráci 
všech zastupitelů, vedoucích složek a 
spolků působících v obci a na Vás 
občany, kteří chcete konstruktivně a 
společně pracovat na klidném a 
správném rozvoji naší obce.  
     Je velmi důležité, aby naše obec 
byla obcí živou a obcí  s velkou bu-
doucností. Je toho hodně před námi, 
ale také je nutné nezapomínat na to, 
co jsme již vybudovali, a starali se o 
to. Nechci tady vyjmenovávat nejdů-
ležitější investice, protože ty budou 

schvalovány zastupitelstvem obce, ale 
chtěl bych upozornit na zásadní důle-
žitost existence a podporu funkčních 
složek a spolků a také Společenského 
klubu, jehož členy jsou zástupci 
všech složek. Je mnoho obcí v našem 
státě, které mají všechno vybudované 
a na první pohled jsou velmi pěkné, 
ale lidé se tam chodí pouze vyspat a 
najednou na ten druhý pohled je vi-
dět, jak v takové obci chybí život, a to 
nesmíme u nás dopustit. Velmi důle-
žité je nezapomínat na starší občany a 
zároveň podporovat všechny, kdo se 
věnují našim dětem. Budoucností naší 
obce jsou naše děti, které budou vě-
dět, že o ně obec stojí a že i ony jsou 
důležitým článkem života a rozvoje 
naší obce.  Je mě velkou ctí a závaz-
kem být starostou našeho LIDEČKA. 
Věřím, že společně opět mnohé doká-
žeme. 

váš staronový starosta 
Ing. Vojtěch Ryza 

obecní úřad a nejen podat písemně 
nějakou žádost, ale také říci své při-
pomínky a podněty starostovi nebo 
místostarostovi obce. Jsme tady pro 
vás. Samozřejmě, že můžete pro sdě-
lení podnětů nebo návrhů využít ně-
koho ze zastupitelů, který tuto proble-
matiku může přednést na zastupitel-
stvu  a to může rozhodnout co s tím. 
Využijte možnosti se podílet na roz-
voji obce svými podněty a návrhy, 
které je velmi důležité sdělit vedení 
obce nebo zastupitelům. Využijte tuto 
možnost. Nikdo z nás nemá patent na 
rozum a za každý podnět jsme rádi.  
     Přeji nám všem, aby další 4leté 
období bylo neméně úspěšné a poda-
řilo se nám nejen zrealizovat další 
důležité projekty, ale také udržet po-
spolitost a život v obci. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ   

     Pracovní úřad umožnil podnikate-
lům a obcím zaměstnat na celý rok 
absolventy středních škol, kteří po 
ukončení školy nenašli práci. Hlav-
ním účelem tohoto projektu, který byl 
podpořen z Evropské unie, bylo, aby 
absolventi po ukončení ročního pra-
covního poměru při hledání práce 
mohli předložit kromě svého vzdělání 
i praxi, protože ta je u některých fi-
rem při hledání nových zaměstnanců 
požadována.  
     Naše obec požádala o jednoho ab-
solventa a na toto místo nastoupila   
1. 11. 2013 slečna Marie Zábnická a 
ukončila pracovní poměr 30. 10. 
2014. S její prací jsme byli velmi spo-
kojeni. Z toho důvodu, že paní Zden-
ka Havelková od 1. 1. 2015 nastupuje 
do důchodu, jsme se rozhodli požádat 
zastupitelstvo obce o vyjádření 
k tomu, zda musíme na její místo vy-
hlašovat konkurz nebo ne. Předložili 
jsme nově zvolenému zastupitelstvu 
návrh na to, aby místo paní Havelko-

vé na místo administrativní pracovni-
ce nastoupila slečna Marie Zábnická. 
Většina zastupitelů souhlasila s tím, 
že nemusíme vypisovat konkurz, a 
nová rada obce na svém prvním zase-
dání schválila pracovní smlouvu 
s tříměsíční zkušební dobou se sleč-
nou Marií Zábnickou, která nastoupi-
la na místo administrativní pracovni-
ce od 12. 11. Hlavním důvodem ná-
stupu již v listopadu bylo to, aby 
mohla paní Havelková předat nové 
pracovnici všechny potřebné materiá-
ly a společně vyřídily všechny po-
třebné dokumenty. 
     Všichni zaměstnanci Obce Lideč-
ko a zastupitelstvo obce děkuje paní 
Zdence Havelkové za dlouholetou 
poctivou a spolehlivou práci pro naši 
obec a pro všechny občany. Děkuje-
me a přejeme paní Zdence Havelko-
vé, aby si užila dlouho důchodu ve 
zdraví a se svými nejbližšími. 

starosta 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
     Oznamujeme všem rodičům na-
rozených dětí v roce 2014, že  

1. února 2015 proběhne                 
ve Společenském centru                       

„Vítání občánků“.  
     Prosíme vás o přihlášení  těchto 
dětí k trvalému pobytu. Děti se při-
hlašují na Obecním úřadě v Lidečku 
po předložení rodného listu dítěte. 
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9. L9. L9. LIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝ   JARMARKJARMARKJARMARK   
     V sobotu 8. listopadu 2014 se 
uskutečnil již 9. Lidečkovský jar-
mark, na jehož pořádání se podílely   
složky naší obce, a to pod patronací 
Společenského klubu a Obce Lideč-
ko.  
     Na letošním jarmarku jsme měli 

možnost zhlédnout při práci několik 
řezbářů z Lidečka i blízkého okolí. 
Bylo zde také několik prodejců pod 
záštitou ochranné známky „Pravé 
valašské,“ nebyla zde nouze o ručně 
zhotovené výrobky z chráněných dí-
len a o výrobky dětí z dětského do-

SSSETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SCHOLSCHOLSCHOL   
     V Lidečku se 15. listopadu usku-
tečnil již 8. ročník SETKÁNÍ 
SCHOL. Letos se ho zúčastnilo přes 
300 účastníků z blízkého i širšího 
okolí. Přijely mezi nás scholy z Mys-
ločovic, Hošťálkové, Francovy Lho-
ty, Zlína, Karolinky, Spytihněvi, 
Újezdu u Val. Klobouk, Nového Hro-
zenkova, Vlachovic, Pržna, Vlkoše u 
Kyjova, Nedašova, malá a velká 
schola z Velkých Karlovic, Horní 
Lidče, Valašské Polanky, Střelné a 

nechyběla ani místní scholička 
z Lidečka. 
     Celou akci jsme zahájili mší sva-
tou v místním kostele a poté následo-
val program v KD Lidečko. Kromě 
vystupujících schol, které byly rozdě-
leny do dvou bloků, se na pódiu vy-
střídalo také několik hostů, kteří se 
nám svěřili se svou životní cestou. 
Myslíme si, že to bylo pro všechny 
přítomné moc obohacující. Odpoled-
ne proběhl koncert nám už známé a 

oblíbené slovenské kapely AN(DŽ)
ELINO. V závěru dne byl připraven 
program pro děti, o který se postaral 
loutkový divadelník pan Taraba, a pro 
starší účastníky probíhala videopre-
zentace P. Pavla Šupola na téma 
„Chvála prochází utrpením“. Během 
dne byla nabídka doprovodného pro-
gramu jako malování na obličej, které 
je u dětí velmi oblíbené, prodej bižu-
terie, malování na sklíčka. Pomocí 
krátkých reportáží jsme si připomněli, 
že „Nikdo není dokonalý“ a probíhaly 
i da lš í  akt ivit y,  kt eré byly 
k příležitosti tohoto dne připraveny. 
Po skončení programu jsme šli spo-
lečně poděkovat za celý den do koste-
la a tam jsme také tento ročník SS 
ukončili. 
     Jsme rádi, že úsilí a čas, který 
jsme přípravám věnovali, byl odmě-
něn velkou účastí na tomto setkání a 
že všichni odjížděli z Lidečka 
s úsměvem na tváři. VELKÝ DÍK 
patří všem scholám za jejich účast a 
nadšení, všem ochotným lidem, kteří 
tuto akci podpořili svou pomocí či 
finančním darem, obci, farnosti a otci 
Josefovi, který se této akce účastnil 
prvně, ale především děkujeme Pánu 
Bohu za požehnání v našem snažení. 

schola Lidečko 

mova ze Smoliny. Naše Scholička 
využila tohoto jarmarku k prodeji 
vlastních výrobků a výtěžek věnova-
la na misie. Náš jarmark navštívily 
také naše čertice, které byly zpestře-
ním pro všechny návštěvníky. O po-
těšení nejen dětí se postaral pan Mo-
lek se svou zvířecí družinou a připra-
veným programem na farní zahradě. 
K dobré náladě u zabíjačkových spe-
cialit, svařeného vína, punče a valaš-
ských frgálů hrála dechová hudba 
Lidečanka. I přes nepříznivé počasí 
byl o náš jarmark zájem a návštěvní-
ci byli spokojeni.  
     Velký dík patří všem organizáto-
rům za pomoc s přípravou celé akce. 
Ke zdaru jarmarku přispěla přede-
vším chuť vás, našich občanů, že jste 
přišli na jarmark. 

Milena Pavlíková 



     Vážení přátelé,  milí žáci,  
     po zahájení školního roku jsme se rychle přehoupli do 
závěru kalendářního roku. Tento zimní měsíc má také 
svá kouzla, neboť nastal adventní čas a brzy přijdou Vá-
noce. Žáci naší školy společně s učiteli pro Vás připravili 
v době adventních dnů krásná vystoupení, adventní a 
vánoční koncerty, třídní přehrávky, představení drama-
tického oboru a výstavu oboru výtvarného. Na tato vy-
stoupení se můžete těšit na kmenové škole ve Vsetíně, 
ale také na všech našich pobočkách. Žáci výtvarného 
oboru se prezentují svými pracemi v prostorách kmenové 
školy. Srdečně Vás na tyto předvánoční dny naplněné 
uměním našich žáků, pohodou zimních a svátečních dnů 
zvu. 
     Rád bych tímto našim žákům, rodičům, ale i všem 
našim příznivcům chtěl popřát radostné Vánoce naplně-
né láskou, pohodou, štěstím a pokud možno i sněhovou 
nadílkou. Do nového roku 2015 přeji všem především 
pevné zdraví, mnoho úspěchů ve studiu a hodně lásky po 
celý rok. 
     Těším se na setkání s Vámi na našich připravovaných 
akcích v adventním období a také v novém roce 2015. 

Roman Konůpka 
ředitel školy 
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     Z pondělí 27. 10. 2014 na úterý 28. 10. 2014 nocova-
ly děti ze zdravotnického kroužku v prostorách Spole-
čenského centra, aby společně ukončily letošní zdravot-
nickou sezónu.  
     Předmětem setkání bylo společně zavzpomínat (na 
soutěže, kroužky, …), popovídat si, zahrát společně ně-
kolik her a prožít společně hezky pondělní večer a úterní 
dopoledne.  
     Hned na začátku jsme si pomocí zdravotnického kví-
zu také prověřily, kolik si toho děti pamatují. A pamatují 
si mnohé, za což jsme rády! Poté jsme si promítaly fotky 
ze soutěží a bylo veselo. Před večeří jsme vyrazily na 
krátkou procházku a nebyl by to zdravotnický večer, aby 
se nenaskytla příležitost někomu pomoci. V parku na dě-
ti čekalo „hromadné neštěstí“ - bylo zde několik namas-
kovaných, přesvědčivých figurantů, kteří svým křikem a 
panikou děti k sobě ihned přilákali a ty už se jim snažily 
pomoct a předvedly, co umí. Děti si zaslouží velkou po-
chvalu, protože se nebály, pracovaly svědomitě, ošetřily 
všechny zraněné a dokázaly využít i improvizovaný ma-
teriál, který měly k dispozici. Jelikož jsou podzimní ve-
čery chladné, abychom si samy nezpůsobily zranění 
v podobě podchlazení či omrzlin, přemístily jsme se po 
ošetření zraněných figurantů zase zpátky do KD, aby-
chom se ohřály, povečeřely a stihly ještě zahrát několik 
her, než půjdeme spát. A jak tak čas utíkal, už nás budilo 
úterní ráno. Po snídani jsme si sbalily své věci a pustily 
se ještě do několika her. Poté už jsme vyrazily domů 
k obědu. 
     Za zmínku také stojí, že spolupořadatelem tohoto no-
cování se stalo počasí. Původně jsme totiž chtěly o 
prázdninách vyrazit společně opékat, ale počasí nám to 
prostě nedovolilo! Zpětně jsme za to rádi a doufáme, že 
za rok budeme moci tuto akci zopakovat.  
     Pro případné zájemce zdravotnického kroužku 
informujeme, že se začneme scházet zase v lednu 2015 
v zasedací místnosti Společenského centra v Lidečku. 
     V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na 
čísle 737 130 334 u Kristýny Martincové. 

ZUŠ ZUŠ ZUŠ VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   ZZZDRAVOTNICKÉDRAVOTNICKÉDRAVOTNICKÉ   NOCOVÁNÍNOCOVÁNÍNOCOVÁNÍ   

     RODIČE TOMÁŠKA BOJDY DĚKUJÍ VŠEM LIDEM 
Z LIDEČKA A OKOLÍ ZA POMOC PŘI SBĚRU VÍČEK.  

     Plastová víčka sbírají pro svého syna Tomáška, 
který trpí velmi vzácnou genetickou vadou a je ce-
loživotně odkázán na pomoc plicního ventilátoru. 
Peníze, které za víčka obdrží, použijí na kompenzační 
pomůcky.  
     Zároveň prosí, abychom ve sběru víček pokračo-
vali. Plastová víčka můžete stále odevzdávat na 
Obecním úřadě v Lidečku. 
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     Pomalu se blíží konec roku 2014 
a je třeba zrekapitulovat činnost 
SDH Lidečko. První akcí, kterou již 
každoročně hasiči pořádají, je fašan-
kový průvod obcí. I letos se početná 
skupina masek za doprovodu místní 
dechové hudby Lidečanka vypravila 
na obchůzku po obci, aby ukončila 
období plesů, zábav a nastolila ob-
dobí postu.  
     Další akcí, která se konala při pří-
ležitosti svátku svatého Floriána, je 
pouť na svatý Hostýn. Také letos 
jsme vypravili na tuto pouť autobus 
se členy SDH, rodinnými příslušní-
ky, DH Lidečankou a ostatními zá-
jemci. O týden později se konaly 
oslavy svátku svatého Floriána 
v našem okrsku. Skupina hasičů se 
tentokrát vypravila do obce Franco-
va Lhota, kde byla v místním kostela 
sloužená mše svatá. 
     V červnu jsme se aktivně zúčast-
nili oslavy svátku „Božího Těla“. 
Mše k oslavě tohoto svátku byla, tak 
jako každý rok, sloužena na místním 
fotbalovém hřišti. Další akcí, které 
se místní hasiči zúčastnili, byla mše 
svatá u kapličky sv. Anežky 
v Račném při příležitosti oslavy Dne 
dětí.  
     V červenci byli hasiči pozváni na 
oslavy 125. výročí založení sboru v 
Rymicích, naší družební obci. Dále  
v tomto měsíci zajistili hasiči prodej 
vstupenek na 25. ročníku Festivalu 
dechových hudeb. 
     V měsíci říjnu jsme uspořádali 
sběr kovového šrotu.  
     Poslední akcí roku je obchůzka 
sv. Mikuláše a jeho družiny po obci. 
I letos mladí hasiči tuto akci zorga-
nizovali a ve dnech 4.- 6. prosince 
vyrazili na obchůzku obce.  
     Hlavní akcí místního sboru je 
soutěž „ O Pohár Čertových skal.“ 
První neděli v srpnu se konal již 45. 
ročník této soutěže. Soutěže se zú-

častnilo celkem 66 družstev z blízka 
i okolí. Vítězem v družstvech mužů 
se stal SDH Stupné s časem 13,39 s, 
druhé místo obsadily Vrbětice 
s časem 14,04 s a třetí se umístilo 
domácí Lidečko s časem 14,21 s. 
V družstvech žen vyhrálo obhájce 
loňského vítězství SDH Nedašova 
Lhota s časem 16,79 s, druhé bylo 
družstvo Bratřejov s časem 17,72 s a 
třetí Velké Karlovice 17,77 s. 
V kategorii „starých pánů“ se na 
prvním místě umístilo SDH Dubko-
vá s časem 17,19 s, druhé SDH Lou-
ky – 17,61 s a třetí místo získalo do-
mácí Lidečko s časem 19,29 s. 
     Družstvo mužů se v letošním ro-
ce zúčastnilo celkem 61 soutěží, 
z toho 27 soutěží na Slovensku. 
V letošním roce se naše družstvo 
mužů přihlásilo do Slovensko-
moravské hasičské ligy. Jako nováč-
ci si nevedli špatně. Celkově obsadi-
li 6. místo. Nejvíce si ceníme vítěz-
ství v Pravoticích na Slovensku, kde 

Z Z Z ČINNOSTIČINNOSTIČINNOSTI   HASIČŮHASIČŮHASIČŮ   VVV   ROCEROCEROCE   201420142014   
jsme dosáhli času 13,28 s, což je 3. 
nejlepší čas v historii SMHL. Další 
výsledky mužů 3 x 1. místo (Střelná 
14,67 s, Pravotice 13,28 s, Horní Li-
deč 14,27 s), 11x 2. místo a 2 x 3. 
místo.  
     V roce 2014 uspořádal SDH Li-
dečko „nultý“ ročník Soutěže veterá-
nů. I když se této soutěže zúčastnila 
jenom 3 družstva (Lidečko, Lužná a 
Pozděchov), byla úroveň soutěže 
velmi dobrá. Nízká účast družstev 
nás však neodradila a i v roce 2015 
chceme tuto soutěž uspořádat.  
     Závěrem chce výbor SDH Lideč-
ko poděkovat všem, kteří se podíleli 
aktivně i účastí na akcích sboru, byli 
nápomocní při organizaci akcí sboru 
i akcí obce.  
     SDH Lidečko přeje všem spolu-
občanům příjemné prožití Vánoc a 
do roku 2015 hodně zdraví, štěstí, 
Božího požehnání a osobní pohody.   

výbor SDH Lidečko 

     Začíná topná sezóna. Každý by si 
měl ještě před jejím zahájením zkon-
trolovat stav topidla a spalinových 
cest. Pozornost vyžadují i komíny. 
Požáry totiž často vznikají i žhnu-
tím trámů zazděných v komíně a 
od jisker unikajících škvírami      
v komínovém tělese. Zanesený ko-
mín způsobuje nejenom špatné hoře-
ní, ale může způsobit i vznícení sazí. 
Pro topení se nesmí používat biolo-
gický 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 sezónní provoz se považuje 
provoz spalinové cesty pro spo-
třebič paliv po dobu nepřesahující 
v součtu 6 měsíců v kalendářním 
roce. 

 U  j e d n o v r s t v é h o  
(nevyvložkovaného) zděného ko-
mína pro spotřebiče na plynná 
paliva se lhůty kontrol a čištění 
řídí lhůtami kontrol a čištění spo-
třebiče na pevná paliva. 

 Čištění spotřebiče na pevná paliva 
o jmenovitém výkonu do 50 kW 
včetně je možné provádět svépo-
mocí podle návodu výrobce, 
nejméně však jedenkrát za rok, a 
to za podmínky, že budou prová-
děny jejich pravidelné kontroly 
odborně způsobilou osobou 

preventista SDH Lidečko 

AAABYBYBY   TEPLOTEPLOTEPLO   NEPŘEROSTLONEPŘEROSTLONEPŘEROSTLO   VVV   POŽÁRPOŽÁRPOŽÁR   
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     Náš klub byl založen, jak už to bývá, v 
restauračním zařízení u čerta u pár skle-
nic piva. Bylo nás u toho více, byla tam i 
slivovice.  
     Ze začátku jsme byli za „otloukánky“, 
ale to už je pryč jako hvězdné války. Ma-
ďaři i partyzáni hrají tady všichni s námi, 
když se přidají i fanynky, máme se jak 
„bárbínky“. Za obec pod skalami rveme 
se hokejkami, pro obecní blaho ale hokej 
vyjde draho. Proto děkujeme sponzo-
rům  /COVA, LINK24, REXEL, ISOME-
TAL, IP-PC servis.cz/, že i díky nim pře-
ci máme nové krásné dresy. A tak jsme se 

rozhodli tvořit hokejové dějiny této naší dědiny.  
     Náš sportovní cíl v tomto roce? Dostat se do play-off přece! A co má-
me v plánu? Řekněme, že pár flámů, možná výlet k moři, když autobus po 
cestě opět neshoří. Ale po flámu přijdou přeci na řadu organizační věci. 
Blíží se nám Vánoce, tak jsme se rozhodli polechtat bránice. Na Vánoce 
vyjde nám kalendář plný krásných hokejových dam a hokejových junáků 
či hvězd a nějakých panáků. 
     V sobotu 20. prosince omámí nás vůně slivovice a na stadionu 
v Brumově budou stát hvězdy proti sobě. Před obecní stanicí bude připra-
ven autobus jezdící, který dopraví vás tam i zpět, to by nám i extraligové 
kluby mohly závidět. Před zápasem se pořádá pravá bruslící zábava - pro 
děti i pro babičky, pro tatínky trochu slivovičky, a pak všichni brusle na 
nožičky. Potom už začne ta pravá hokejová mela, samá finta, samý vtip, 
nebude se vám chtít z ledu odejít. Tak lidé bděte a 20. prosince dojděte. 
     Na závěr přejeme Vám samý vtip i elán k tomu a trochu pohody na ty 
vánoční hody. 

vedení klubu HC Sborná Lidečko  

1. Karel Machů 42,30 kg 
2. Adam a Andrea Filákovi 39 kg 
3. Kateřina a Adéla Šomanovy 38 kg 
4. Jindřich Psota 33 kg 
5. Lukáš Kubica 32,80 kg 
6. Radek a Jan Janáčovi 32 kg 
7. Monika a Klára Smolíkovy 26 kg 
8. Šimon Surových 22,10 kg 
9. Patrik a Markéta Ščotkovi 21,70 kg 
10. Jiří a Natálie Klimkovi 18 kg 
11. Veronika a Anežka Bučkovy 16,80 kg 
12. Lukáš a Dominik Hyžákovi 15 kg 
13. Kateřina Valová 15 kg 
14. Marek Dorničák 13 kg 
15. Michal a Šimon Satinovi 12 kg 
16. Natálie Hrabicová 10,70 kg 
17. Pavlína Zádrapová 7,70 kg 

     Pro ceny za sběr kelímků si přijďte 
22. 12. do 15.00 hodin, 29. 12. do 14.00 
hodin a od 5. 1. 2015 již kdykoliv 
v pracovní dobu obecního úřadu. Děku-
jeme všem, kteří se zapojili do soutěže. 
Pro vítěze je nachystaný tablet. Pro kaž-
dého, kdo se zapojil do soutěže, čeká ně-
jaká cena. V příštím roce bude soutěž 
opět pokračovat. 

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ      VEVEVE      SBĚRUSBĚRUSBĚRU      
KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   
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     Pro občany Lidečka je otevřeno 
sběrné místo v areálu obecních gará-
ží, (kde sídlí společnost Mestav 
s.r.o.). Sběrné místo je otevřeno 
každé pondělí a středu od 8.00 do 
16.30 h a v sobotu od 8.30 do 10.30 
h. Můžete tam v době otevření dovézt 
starý televizor, počítač, ledničku, 
pračku, zářivky, použité baterie, ne-
funkční úsporné žárovky, pneumati-
ky, velkoobjemový odpad (gauče, po-
stele, starý nábytek atd.). Když už 
vám pytle s vytříděným odpadem 
(papír, plasty, sklo, tetrapack) doma 
překážejí, můžete je také dovézt.  
     Upozorňujeme na to, že tento 
odpad mohou vozit pouze občané 
s trvalým pobytem v Lidečku a ne-
smí tento odpad vzniknout z jejich 
podnikání. Každý podnikatel má po-
vinnost na své náklady likvidovat 
řádně odpad a mít smlouvu na jeho 

likvidaci. Obec nesmí přijímat odpad 
z podnikání. Obec platí za likvidaci 
některých výše uvedených odpadů, a 
to buď za skládkovné a dopravu, nebo 
za likvidaci. V podstatě můžete vozit 
skoro všechen odpad, ale nesmíme 
pod přísnou pokutou přijmout nebez-
pečný odpad (staré barvy, chemické 
látky a sloučeniny, azbest, obaly od 
starých barev a chemických látek 
atd.) Když budou kontejnery plné, 
budeme je  odvážet na další zpracová-
ní nebo na skládku do Smoliny.  
     Doufáme, že nové sběrné místo 
přispěje i k tomu, že se nám podaří 
více odpadů vytřídit a tím zásadně 
nezvedat poplatky za odpady.  
     Sběrné místo bude přes vánoční 
svátky uzavřeno. Začne opět fungo-
vat od 5. 1. 2015. 

starosta 

     V neděli 16. listopadu 2014 se ve 
Společenském centru uskutečnil již 5. 
Dětský krojovaný bál.  
     Na organizaci tohoto bálu se podí-
lely národopisné soubory Malý Valá-
šek z Lidečka a Valášek z Horní Lid-
če ve spolupráci s Obcí Lidečko a 
Horní Lideč. Jako hosté zde vystoupi-
ly dva soubory. Byl to dětský soubor 
Dokopyjánek s cimbálovou muzikou 
Dokopyjan z Vlachovic a Křekova a 

dětský folklórní soubor Kordula ze 
Starého Poddvorovaz Jižní Moravy, 
který doprovázela gajdošská muzika. 
     Tento bál byl nejen přehlídkou 
krásného folklóru všech zúčastněných 
dětí, ale také různorodých krojů. Nej-
prve se děti představily společnou 
promenádou se starodávným krokem. 
Účastníky bálu pozdravili starostové 
obcí Lidečko Ing. Vojtěch Ryza a 
Horní Lideč Josef Tkadlec. Nedělním 

odpolednem provázela také cimbálo-
vá muzika Lidčan z Horní Lidče. 
Kromě různých figurálních tanců a 
her se děti mohly zúčastnit losování 
bohaté tomboly.  
     Ráda bych tímto poděkovala všem 
účinkujícím, vedoucím jednotlivých 
souborů, cimbálovým muzikám, vám 
rodičům a všem ostatním hostům za 
účast. Zvláštní poděkování patří paní 
Vlaďce Bistré, která připravila a mo-
derovala program celého bálu. Velké 
poděkování patří také sponzorům za 
materiální i finanční podporu, také 
maminkám, které byly nápomocny 
při zabezpečení občerstvení a přípra-
vě bálu. Všem ještě jednou patří vel-
ké dík. 

Milena Pavlíková 

     Od pondělí 5. 1. 2015 si budou 
moci vyzvednout ti, co si nahlásili, 
jeden kompostér na číslo popisné. Pl-
noletý zástupce za rodinný dům při-
jde na Obecní úřad v Lidečku, kde 
podepíše smlouvu o výpůjčce na do-
bu 5 let a zaplatí příspěvek na podpo-
ru třídění v obci ve výši  100 Kč. Se 
smlouvou o výpůjčce zajede na sběr-
né místo v areálu obecních garáží 
(kde sídlí společnost Mestav s.r.o.), 
kde mu pracovníci obce na základě 
předložené a podepsané smlouvy o 
výpůjčce vydají 900 l kompostér, je-
hož číslo se bude shodovat s číslem 
smlouvy. Kompostér po dobu pěti let 
vypůjčitel nesmí zničit a musí o něj 
dbát. Po pěti letech orgány obce pro-
jednají a v případě odsouhlasení, 
změní výpůjčku na dar.   
     Ti, co si nenahlásili kompostér, si 
také mohou přijít a nahlásit. 
V případě, že jich bude více, než má-
me kompostérů, zastupitelstvo obce 
schválí dokoupení dle potřeby obča-
nů. Přednostně dostanou kompostéry 
ti, kteří si je nahlásili. Ti, co mají na-
hlášený menší kompostér, si budou 
muset počkat, protože menší kom-
postéry než 900 l budou dodány na 
jaro. 

starosta 

KKKOMPOSTÉRYOMPOSTÉRYOMPOSTÉRY   



Myslivecké sdružení Černava Lidečko vás srdečně zve na tradiční 

MYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLES 
v sobotu 17. 1. 2015 od 19.30 h (slavnostní myslivecké fanfáry) 

ve Společenském centru  
K tanci a poslechu hraje dechová hudba STŘÍBRŇANKA na velkém sále a 
cimbálová  muziga VINCÚCH  s primášem Honzou Fojtů na malém sále. 
Slosovatelná vstupenka v hodnotě 150 Kč bude v předprodeji u členů mysli-
veckého sdružení nebo na OÚ Lidečko od 15. prosince (možný i vánoční ne-
bo narozeninový dárek). Připravena bohatá, nejen zvěřinová, tombola -
ruličková, dále myslivecká kuchyně .   
Na Vaši účast se těší pořadatelé MS Černava Lidečko spolu s muzikanty, 

kteří nás budou večerem provázet. 
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SVÁTKŮSVÁTKŮSVÁTKŮ   

Po 22. 12. do 16. 00 h 

Út 23. 12. do 11. 00 h 

St 24. 12. ZAVŘENO 

Čt 25. 12. ZAVŘENO 

Pá 26. 12. ZAVŘENO 

Po 29. 12. do 14.00 h 

Út 30. 12. do 14.00 h 

St 31. 1. ZAVŘENO 

Čt 1. 1. ZAVŘENO 

Pá 2. 1. ZAVŘENO 

SBÍRKA                        
POUŽITÉHO OŠACENÍ 

     Od pondělí 16. 2. 2015 do soboty 
21. 2. 2015 proběhne v Lidečku sbír-
ka pro Diakonii Broumov.      
     Věci zabalené do igelitových pyt-
lů nebo papírových krabic se budou 
shromažďovat v prostorách Spole-
čenském centra - vchod od mateř-
ské školy. 

pondělí až pátek 7.00 – 18.00 h 

sobota  7.00 – 13.00 h 
 

Děkujeme  za vaši  pomoc sociálně 
potřebným. 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 
Od ledna začne pravidelné setkávání 
seniorů ve Společenském centru 
vždy první a třetí úterý v měsíci.  

První setkání bude v úterý         
6. 1. 2015  9.30 h v malém sále.  

Těší se na vás zástupci Střediska pro 
rodinný život. 

      



ZZZPRÁVYPRÁVYPRÁVY   ZEZEZE   ZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   
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 Školní rok 2014/2015 byl slavnostně 
zahájen v pondělí 1. září 2014. Do 1. 
ročníku nastoupilo celkem 17 žáků. 
Povinnou školní docházku plní na na-
ší škole celkem 79 žáků.  

 Pro zájemce z řad našich žáků bylo 
opět zajištěno předplatné na čtyři di-
vadelní představení v Městském diva-
dle Zlín. 

 V říjnu jsme zorganizovali sběr staré-
ho papíru a hliníku. Všem, kteří se do 
této akce zapojili, děkujeme.  

 Po celý školní rok sbíráme také po-
merančovou a citrónovou kůru, ale i 
jiné byliny. Sušenou kůru či byliny 
můžete kdykoli přinést do školy. 

 Dne 12.11. v rámci etické výchovy  se 
žáci zúčastnili tvořivé besedy o život-
ních problémech dětí. Pod vedením 
paní  Mgr. Renaty Zajíčkové děti se 
zamýšlely nad tím, jak se stát dobrým 
kamarádem, jak se nehádat se souro-
zenci, jak správně nakládat se svými 
penězi nebo jak správně využívat po-

čítač a televizi.  
 Naše škola se opět zapojila do projek-

tu Vánoční hvězda, kterou pořádá 
Sdružení Šance. Výtěžek z tohoto 
charitativního projektu je věnován 
Hematologicko-onkologickému oddě-
lení Dětské kliniky RN a LF UP Olo-
mouc. 

 Dne 12. 11. se žáci 4. a 5. ročníku zú-
častnili vzdělávacího programu Tech-
nologie budoucnosti. Jedná se o pro-
jekt SPŠ v Uherském Brodě, kdy si 
žáci základních škol mohou osobně 
vyzkoušet řadu nejmodernějších tech-
nologií - oblast robotiky, 3D techno-
logie, multimediální dotyková techno-
logie. 

 V úterý 2. 12. si mohly děti spolu se 
svými rodiči vyrobit hezký dárek, sví-
cen, krabičku nebo si ozdobit perní-
ček během „Tvořivého odpoledne“. 
Děkujeme všem, kteří se tohoto pří-
jemného adventního posezení zúčast-
nili. 

 Dne 17. 12. žáci 3. - 5. ročníku na-
vštívili Valašskou dědinu v Rožnově 
p. Radhoštěm a vydali se na vánoční 
cestu v minulém století. Putovaly od 
chalupy k chalupě a v každé se vždy 
dozvěděli něco nového o valašských 
Vánocích, zvycích a betlémech. 

 I letos byl ve škole „Svatý“ se svou 
družinou, který přišel žáky obdarovat  
mikulášskou nadílkou ve čtvrtek       
4. 12. 

 Na poslední školní den v roce si žáci 
připravili vánoční besídku. Nejprve si 
kamarádi vyměnili dárečky ve třídách 
a poté se všichni přesunuli do druži-
ny, kde zhlédli program, na kterém se 
podíleli všichni žáci. Pod vedením p. 
učitelky Mgr. Lenky Bartoňové, Mgr. 
Věry Hrubčíkové a Mgr. Šárky Tka-
dlecové si připravili písničky a bás-
ničky. Před rozloučením jsme si spo-
lečně zazpívali několik koled a s přá-
ním pěkných Vánoc se rozešli. 

     Děkujeme všem rodičům žáků na-
ší školy za dosavadní dobrou spolu-
práci a přejeme mnoho štěstí, zdra-
ví a úspěchů v roce 2015. 

ZŠ Lidečko 

Další sběrovou akci plánujeme 
na měsíc únor a červen 2015. 
Budete-li mít zájem připojit se, 
vaši účast na této akci rádi 
přivítáme. 

BBBIBLEIBLEIBLE   AAA   MYMYMY   ---      
ÚÚÚSPĚCHYSPĚCHYSPĚCHY   NAŠICHNAŠICHNAŠICH   DĚTÍDĚTÍDĚTÍ   

     Dne 7. 10. 2014 proběhlo na na-
ší škole školní kolo této soutěže. 
Týkalo se žáků 4. a 5. třídy, tedy 
první kategorie. Tématem první ka-
tegorie byl Mojžíš.  
     Ze ZŠ Lidečko do okresního ko-
la postoupily: 
1. Eliška Martinková (5. tř.) 
2. Markéta Ščotková (5. tř.) 
3. Pavlína Zádrapová (4. tř.) 
    Okresní kolo proběhlo 28. 11. 
2014 ve Valašském Meziříčí.       
Do první šestice se probojovaly: 
1.místo - Eliška Martinková 
4. místo - Pavlína Zádrapová 
5. místo - Markéta Ščotková 
     Do celostátního kola, které se 
uskuteční 18. 3. 2015 v Hustope-
čích u Brna, postoupila E. Martin-
ková. Za zmínku stojí, že do tohoto 
kola postupuje z 2. místa i Veronika 
Bučková z 6.B ZŠ Horní Lideč, kte-
rá je bývalou žákyní naší školy. 
     Gratulujeme a držíme palce. 

Mgr. Ludmila Vitteková 

     V úterý 21. října 2014 proběhla v 
naší obci ve Společenském centru 
tradiční Beseda s důchodci. Na přá-
telské posezení přišlo 120 seniorů.  
     Pobesedovat si s nimi využil sta-
rosta obce Ing. Vojtěch Ryza, mís-
tostarosta Josef Kulíšek a pozvání 
přijal také P. Jan Ston. Velmi bohatý 
a zábavný kulturní program pod ve-
dením p. R. Kopečkové předvedla 
místní skupina seniorů Nebojsové se 
svými hosty.  Hodinový program Ne-
bojsů doplnil místní občan, senior, 
úžasný řezbář p. Alois Zádrapa svým 
vtipným vystoupením, kdy předvedl 
divákům svůj další skrytý talent - 
malování úhlem a barvami. Dalším 
hostem byla rodina Pavla a Věrky 

Macháčových - rodiče, 2 synové  a 1 
dcera, kteří nádherně zahráli a zazpí-
vali několik společných i sólových 
písní. Po vydatné a velmi chutné ve-
čeři k  tanci a poslechu zahrála sku-
pina FANYNKA se zpěvákem Anto-
nínem Ryzou, který vtipnými průpo-
vídkami udržoval dobrou náladu 
všech přítomných až do pozdních 
večerních hodin. Beseda s důchodci 
se opět vydařila. 
     Je velmi potěšující, že mají naši 
senioři chuť a ochotu najít si čas na  
vzájemné společné setkání. 
     Za zorganizování této akce, za 
spokojené seniory děkujeme všem 
organizátorům. 

Růžena Kopečková 
 

 
 
 
 

 
 



Stránka 11 ZPRAVODAJ IV.  
PPPLÁNOVANÉLÁNOVANÉLÁNOVANÉ      AKCEAKCEAKCE      NANANA      ROKROKROK      201520152015   

10. 1. Tříkrálová sbírka - humanitární akce 14. 6. 105 let založení SDH 

10. 1. 21. Společenský ples červen Chov včelích matek - přednáška  

11. 1. Koncert duchovní hudby červen Pouť na Provodov  (KDU - ČSL) 

17. 1. Myslivecký ples 5. 7. 26. roč. Mezinárod festivalu dechové hudby 

24. 1. Dětský maškarní ples červenec Letní stanový tábor - JUNÁK 

24. 1. Maškarní ples - dospělí červenec Žákovský turnaj v kopané 

31. 1. Skautský ples červenec Mužský turnaj v kopané 

1. 2. Vítání občánků za rok 2014 červenec Pouť na Turzovku  (KDU - ČSL) 

7. 2. Farní ples 2. 8. 46. ročník soutěže „O Pohár Čertových skal“ 

14. 2. Fašanky - obchůzka obce 6 .9. 1. ročník hasičské Soutěže veteránů 

28. 2. Duchovní obnova (farnost) 11. - 13. 9. Drsňáci - JUNÁK 

únor Přednáška ČČK září Svatohubertská mše sv.  

únor Turnaj ve stolním tenisu září Děkovná pouť  na sv. Hostýn 

únor Přednáška pro začínající včelaře září Pouť do Žarošic (KDU - ČSL) 

2. 3. Benefiční koncert - ZUŠ Lidečko 16. 10. Společné zasedání (OÚ) 

14. 3. Okresní shromáždění delegátů - SDH 17. 10. Misijní „MOST“, světýlkový misijní průvod 

15. 3. Pašije - divadelní představení 18. 10. Misijní neděle, Misijní koláč 

březen Odpoledne pro ženy - ČČK 20. 10. Posezení s důchodci 

duben Misijní velikonoční jarmark říjen Svatohubertská mše  na sv. Hostýně 

25. 4. Hasičská pouť na sv. Hostýn říjen 9. setkání schol a scholiček 

26. 4. Ivančena - JUNÁK 7. 11. 10. Lidečkovský jarmark 

1. 5. Prvomájová pouť rodin na sv. Hostýn 14 (15). 11. Dětský valašský bál 

3. 5. Okrskové oslavy sv. Floriána - SDH 21. 11. Hodová zábava 

12. 5. Svátek matek - vystoupení dětí ZŠ 22. 11. Hody a pouť sv. Kateřiny 

13. 5. Květinkový den - humanitární akce 29. 11. Hraje celá rodina - JUNÁK 

24. 5. 13. Včelařská pouť na sv. Hostýn 2. 12. Mše sv. za včelaře 

květen První svaté přijímání 4. -6. 12. „Mikuláš“ - obchůzka obce 

květen Včelařská soutěž - Nasavrky 12. 12. Duchovní obnova (farnost) 

květen Soutěž mladých zdravotníků 13. 12. „Lucie“ - obchůzka obce 

4. 6. Slavnost Božího těla 24. 12. Betlémské světlo 

7. 6. Dětský den a mše sv. u kapličky v Račném prosinec Misijní vánoční jarmark 

16. 6. Slavnostní koncert - ZUŠ Lidečko prosinec Jesličková pobožnost 

12. -13. 6. Dětský den  - KPŠ prosinec Vánoční florbalový turnaj 

Klub přátel školy vás všechny srdečně zve na již tradiční 

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI, který se koná v sobotu 24. 1. 2015 v 13.00 h, 

a zároveň na 

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ. Ten se uskuteční také 24. 1. 2015 v 20.00 h.           
Hraje skupina Headmaster. 
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     Po delší odmlce 
se Vám dostává do 
rukou text vypravu-
jící příběh uplynu-
lého půl roku skau-
tek a  skautů 

z Lidečka a Horní Lidče. 
     Středobodem každého skautského 
roku a všech aktivit je stanový tábor. 
Jako v minulých letech, se nám po-
dařilo získat povolení k táboření 
v údolí Brodské v Novém Hrozenko-
vě. Na tábor jsme se vydali na počát-
ku měsíce července. Po několika 
dnech práce jsme připravili stany, 
hangár, kuchyň, zásoby a doladili 
obsah a formu programu. 
     První táborníci, benjamínci, svět-
lušky a vlčata se vydali po stopách a 
červené nitce napínavého příběhu 
malých indiánů Orlího pera a Krás-
ného rána. Skauťata plnila velké 
množství úkolů, aby utekla únoscům 
malých indiánů a navrátila se do své-
ho rodného tee-pee. Můžeme některé 
z úkolů a překážek ve zkratce nazna-
čit. Museli v kánoi zdolat rozbouře-
nou řeku (žádný olej to nebyl), vy-
táhnout z propasti posvátný ešus, 
zkušeně se maskovat v lese před 
desperáty, udržet co nejdéle plápola-
jící oheň z množství dřeva odpovída-
jící jednomu kotlíku. Také se museli 

pokusit chovat tak, jak se na správné 
indiány patří a tím se vyhnuli nedob-
rému duchu Iktomi, který neustále 
obcházel tábor a pokoušel se těm 
nepravým indiánům a skautům scho-
vávat věci a provádět různé vylome-
niny a zlé kousky. Na závěr tohoto 
turnusu náš tábor navštívila vzácná 
návštěva. Byl to místní šerif a jeho 
pomocníci, kteří nám ukázali své 
vybavení a jejich plechový kočár 
s blikajícími modrými lucernami. 
U závěrečného ohně šaman Poplaše-
ný kondor předvedl radostný tanec, 
že se jeho svěřenci vrátili v pořádku 
do tábora a odolali svodům špatného 
ducha Iktomiho. 
     Druhý turnus byl uspořádán pro 
starší a pokročilejší skautky a skauty. 

Na sedm pozemských dní, na celý 
týden tedy, jsme se ponořili do příbě-
hu o přežití, vlastní záchraně, opako-
vání nabytých dovedností, o spolu-
práci a o poznání sebe sama, nu 
prostě a jednoduše tábor Ztracených. 
A co účastníci, kteří se upsali, museli 
splnit??? Například se vyhnout všu-
dypřítomným laserovým paprskům, 
bez dotyku vystavět stožár a vytáh-
nout na něj vlajku, propašovat kon-
traband přes linii bdělých pohranič-
níků, vytvořit pomocí LandArtu vy-
jádření Života, Krásy a Pravdy, uva-
řit co nejrychleji jeden krychlový 
decimetr vody na otevřeném plame-
ni, odolat nájezdu brouků slušovjáků, 
neztratit se a podle mapy najít 
v lesích, na cestách, v roklích brod-
ských úkoly ke splnění. Bylo toho 
všeho dosti a nudit jsme se určitě 
nenudili. I několik vzácných návštěv 
jsme měli. Z ČSOP Salamandr, 
AOPK Rožnov pod Radhoštěm i na-
še bratry skauty z Krajské rady Juná-
ka Zlín, Drápa a Amphoru. Celé po-
týkání s nástrahami se završilo slav-
nostní vatrou o výšce jednoho Jindry 
(uzanční jednotka výšky táborového 
ohně doposud nezavedena v EN ani 
v ČSN). 
     Po krátkém srpnovém odpočinku 
a oddychu byl v září zahájen nový 
s k a u t s k ý  r o k  s p o l e č n ě 
s pravidelnými schůzkami družinek 
Marťánků, Méďů, Příšerek. Říjen byl 
ve znamení celostřediskové hry Zla-
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tokopové a indiáni. Zápolení se uskutečnilo v Račném, 
kdy se skupinky navzájem snažily připravit o své umě-
lecky vyvedené poklady a ty své si uchránit před dotíra-
jícími protivníky. 
     Snad již počtvrté jsme si všichni zajeli na víkendov-
ku do Vysokého Pole na EnviCentrum. Pro tentokráte 
celá náplň směřovala k Cestě kolem našeho kulatého 
světa. Skákalo se jako u protinožců, dlabaly se dýně ja-
ko v Severní Americe, oblékalo se jako na Jižním pólu, 
sčítala zvířata jako v Serengeti a pojídaly lentilky hůlka-
mi po japonském způsobu. 

     V Lidečku i v Horní Lidči proběhla velká akce pod 
názvem „Hraje celá rodina“, kde jsme ukázali nové, růz-
norodé stolní, deskové a společenské hry nejen pro děti, 
ale i jejich rodiče a další hravé příznivce.  
     Co nás ještě čeká a určitě nemine k naší rados-
ti???  

Na konci prosince se všichni setkáme na Vánočním tá-
boráku, kde si užijeme hodně zábavy a smíchu . Už se 
moc těšíme. 
     Ještě bychom vás chtěli pozvat na XII. skautský ples, 
který se uskuteční ve Společenském centru Lidečko 31. 
ledna roku 2015. A pro netrpělivé prozradíme, že téma 
je Bílá a černá. 
A abychom nezapomněli: 

pod dohledem sepsal Ondřej Rudolf,  
tak řečený Bomba, zástupce vůdkyně Střediska Lidečko, 

Junák – Svaz skautů a skautek ČR. 
Více se můžete dozvědět na stránkách Facebook – 
Skaut Lidečko/Horní Lideč 
 

 O vánočních svátcích Vám dovezeme a roz-
neseme do vašich domovů Betlémské světlo . 

SK LSK LSK LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   
     Minulý víkend skončila pro SK 
Lidečko podzimní část sezóny 
2014/2015. Do této podzimní části 
vstoupil už čtvrtý mládežnický tým 
v rámci SK Lidečka, a to mladší pří-
pravka, která zahrnuje děti od 5 - 8 
let. Trošku za očekáváním skončil 
náš „A“ tým. Výborně se dařilo pří-
pravkám i žákům a dorostu. 

     Mladší přípravka je náš nejnověj-
ší tým v rámci SK Lidečka. V květnu 
2014 jsme uspořádali první nábor 
pro děti z Lidečka a díky velkému 
zájmu dětí i rodičů jsme museli pří-
pravku rozdělit na mladší a starší.  
     Mladší přípravka zahrnuje děti od 
5 - 8 let a v týmu momentálně hraje a 
trénuje 14 mladých nadějí. Na pod-
zim jsme se přihlásili do projektu sa-
telitních turnajů a osmi jsme se i zú-

častnili. Na těchto turnajích naši 
nejmladší fotbalisté dosáhli výbor-
ných výkonů i výsledků, které ale 
vůbec nejsou důležité.  
     Nejlepším střelcem se stal Vojta 
Buček, který nastřílel 22 branek. Na-
ši trenéři Jaroslav Buček a Petr Žídek 
si uvědomují, že jejich hlavním úko-
lem je naučit děti základním fotbalo-
vým dovednostem, naučit je si hrát 
s míčem, naučit je pracovat v týmu a 
hlavně pomoct těmto dětem, aby si 
sport jako takový oblíbily. Je oprav-
du radost pozorovat růst těchto na-
šich mladých fotbalistů a konečně už 
i fotbalistek, který je u těchto men-
ších kategorií hodně rychlý. Na jaře 
2015 určitě zopakujeme zorganizo-
vání úspěšného „Náboru“, protože 
čas letí rychle a za chvíli i z těch nej-
menších budou velcí chlapci a my 
chceme obě přípravky neustále dopl-
ňovat. 

     „Starší přípravka“ čítá momentál-
ně 9 dětí, z toho tři dívky a šest 
chlapců ve věku od 9 - 11let. Těmto 
dětem se v podzimní části dařilo mi-
mořádně dobře a náš tým Okresní 
přebor dokonce vyhrál.  
     Nejlepším střelcem týmu s 22 gó-
ly je Lukáš Gargulák, který už pravi-
delně nastupuje i ve starších žácích. 
Trenéři Jaroslav Buček a Petr Žídek 
tento tým doplňovali i hráči 
z přípravky mladší, aby se zaučovali 
mezi těmi staršími dětmi, protože po 
jarní části se trenéři rozloučí se sil-
nou čtveřicí gólmanem Honzou 
Zvonkem, Lukášem Gargulákem, 
Martinem Čížem a Jarkem Bučkem, 
kteří přejdou do starších žáků.  
     Cíl pro jarní část je zapracovávat 
do mužstva mladé hráče, kteří v nové 
sezóně nahradí odcházející silný roč-
ník. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
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     Náš žákovský tým prochází gene-
rační obměnou, ale hráči i trenér Mi-
roslav Martinka se s tímto problé-
mem popasovali na výbornou a po 
podzimní části skončil tým na krás-
ném třetím místě v Okresním přebo-
ru při skóre 39:21. Nejlepším střel-
cem týmu je Pavel Číž s 16 góly. 
Trenér má v kádru 17 fotbalistů a 
fotbalistek. V této soutěži došlo před 
sezónou z důvodu nedostatku dětí 
v našich okolních vesnicích, které by 
měly zájem o fotbal, k velké reorga-
nizaci. Zatímco dříve objížděli naši 
mladí fotbalisti a fotbalistky okolní 
vesnice, tak od této nové sezóny za-
jíždějí i takové dálky jako Vigantice, 
Hrachovec, Zašová, Valašská Bystři-
ce, Kateřinice nebo Juřinka. Cíl pro 
jarní část je stabilizace kádru a atrak-
tivní herní projev. 

     Dorostenci pod vedením stabilní 
dvojice Josef Hyžák a Jarmil Ryza 
začali podzimní část sezóny výborně. 
Potom přišel menší herní i výsledko-
vý útlum, ale na závěr podzimu tým 
opět začal šlapat na plné obrátky. 
V Krajské soutěži, kde jsme začali 
svou pátou sezónu, se tým, který tvo-
ří 17 hráčů, umístil na pěkném šes-
tém místě se ziskem 22 bodů a aktiv-
ním skóre 39:26, s minimální ztrátou 
na ty nejlepší, a to ještě má náš do-
rost oproti soupeřům zápas k dobru. 
Nejlepším střelcem podzimu se stal 
David Liška s 10 góly a zdatně mu 
sekundoval Dominik Ryza s 8 bran-
kami. Oba trenéři kladou hlavně dů-
raz v tréninku i v zápasech na atrak-
tivitu herního projevu, což se jim 
celkem daří. Naši chlapci hrají po-
hledný kombinační fotbal, což oce-
ňují i diváci, kteří naše zápasy na-
vštěvují v hojném počtu, za což jim 
m o c  d ě k u j e m e  a  c h c e m e 
v nastaveném trendu pokračovat. Cíl 
pro jarní část je udržení stávajících 
pozic, atraktivní herní projev a po-

stupné zapracování žáků, kteří po 
jarní části přejdou do dorostu. 

     Náš hlavní tým zůstal v podzimní 
části trošku za očekáváním. Po pod-
zimní části skončilo naše „A“ na 12. 
místě se 14 body, ale minimální ztrá-
tou na střed tabulky, takže není na 
místě házet flintu do žita. Při lehce 
pasivním skóre 23:39 to nejlíp na 
podzim pálilo Pavlu Ryzovi, 
v závěsu za ním skončil Lukáš Kova-
čík. Náš mužský tým, který tvoří 18 
hráčů, před sezónou zaznamenal vel-
ké pohyby v hráčském kádru. Skon-

čil Aleš Číž, na kterém hra našeho 
týmu po několik let stála, a nyní se 
do kádru zapracovávají mladší hráči, 
kteří jej ale ihned nemůžou nahradit 
a chce to trošku trpělivosti a času. Na 
hostování do Valašských Příkaz ode-
šel Zdeněk Havelka a místo něj při-
šel Pavel Ryza. Hlavní trenér Zdeněk 
Kupčík a jeho asistent Stanislav 
Martinka po většinu podzimu hledali 
ideální sestavu a z důvodů zranění 
opor týmu a velké rotaci na postu 
gólmana, která byla způsobena zra-
něním týmové jedničky Jana Chro-
míka, nemohli naši trenéři ani tu ide-
ální sestavu na podzim postavit. My 
věříme, že do jarní části vstoupí tým 

  tým záp + 0 - skóre body 
PK 

(prav) 

1. Kateřinice 12 12 0 0 77:12 36 (18) 
2. Juřinka B 12 9 2 1 63:18 29 (11) 
3. Lidečko 12 8 1 3 39:21 26 (7) 
4. Ústí 12 7 1 4 40:26 22 4 
5. Halenkov 12 6 3 3 21:19 22 (3) 
6. Zašová 12 4 4 4 24:25 19 (1) 

12. Franc. Lhota 12 2 1 9 14:60 7 (-8) 
13. Hovězí 12 1 1 10 8:41 5 (-17) 

 

 
 
1 
 
1 
3 

 
1 

7. Val. Polanka 12 6 0 6 35:32 18  (0) 

11. Lhota 11 1 2 8 19:61 7 2 (-13) 

8. Val. Bystřice 12 5 1 6 37:33 17 1 (1) 
9. Hrachovec 12 3 2 7 23:48 12 1 (-10) 

10. Vigantice 11 3 2 6 24:28 11  (-7) 

  tým záp + 0 - skóre body PK )
(prav) 

1. Lidečko 9 8 0 1 81:17 24 (9) 
2. Hovězí 9 8 0 1 69:28 24 (9) 
3. Hošťálková 9 6 1 2 78:45 19 (4) 
4. Val. Polanka 9 4 2 3 59:38 14 (-1) 
5. Nový Hrozenkov 9 4 2 3 51:38 14 (2) 
6. FC Vel. Karl. + Karol. 9 4 1 4 62:32 13 (1) 
7. Kateřinice 9 4 0 5 54:42 12 (0) 
8. Halenkov 9 3 0 6 54:72 9 (-3) 
9. Liptál 9 1 0 8 27:88 3 (-9) 
10. Val. Příkazy 9 0 0 9 13:148 0 (-15) 

PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR - sk.A 

STARŠÍ ŽÁCI 

MUŽI 

DOROST 
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VVVÝSLEDKYÝSLEDKYÝSLEDKY   FOTBALUFOTBALUFOTBALU   ---   VÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉ   TABULKYTABULKYTABULKY   

DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ - sk. A 

          celkem         doma         venku   rozdíl 
1. Dol.Bečva 14 11 2 0 1 49 : 10 37 7 6 0 0 1 32 : 7 18 7 5 2 0 0 17 : 3 19 39 
2. Hor.Lideč 13 10 2 0 1 28 : 10 34 6 4 1 0 1 9 : 5 14 7 6 1 0 0 19 : 5 20 18 
3. Jablůnka 14 7 3 2 2 25 : 15 29 7 4 1 1 1 12 : 6 15 7 3 2 1 1 13 : 9 14 10 
4. Hovězí 14 7 2 1 4 22 : 15 26 7 5 0 1 1 14 : 6 16 7 2 2 0 3 8 : 9 10 7 
5. Val.Polanka 13 7 1 0 5 24 : 21 23 7 4 1 0 2 13 : 10 14 6 3 0 0 3 11 : 11 9 3 
6. Prostř.Bečva 13 5 1 4 3 20 : 16 21 7 3 1 2 1 13 : 9 13 6 2 0 2 2 7 : 7 8 4 
7. Zašová 13 4 3 2 4 23 : 22 20 6 4 0 1 1 12 : 6 13 7 0 3 1 3 11 : 16 7 1 
8. Ratiboř 14 3 4 2 5 19 : 29 19 7 2 3 1 1 16 : 14 13 7 1 1 1 4 3 : 15 6 -10 
9. Hutisko 14 4 1 3 6 23 : 26 17 7 2 1 2 2 12 : 12 10 7 2 0 1 4 11 : 14 7 -3 
10. Franc.Lhota 14 2 3 4 5 28 : 33 16 7 2 2 2 1 19 : 12 12 7 0 1 2 4 9 : 21 4 -5 
11. Kateřinice 14 2 2 5 5 25 : 28 15 7 0 1 3 3 9 : 16 5 7 2 1 2 2 16 : 12 10 -3 
12. Lidečko 14 2 3 2 7 23 : 39 14 7 2 1 1 3 15 : 16 9 7 0 2 1 4 8 : 23 5 -16 
13. Lhota u Vs. 14 3 0 3 8 24 : 33 12 7 2 0 1 4 12 : 16 7 7 1 0 2 4 12 : 17 5 -9 
14. Janová 14 1 1 0 12 17 : 53 5 7 1 1 0 5 7 : 20 5 7 0 0 0 7 10 : 33 0 -36 

MUŽI I.B - sk.A 

         celkem         doma         venku   rozdíl 
1. Štítná nVl 14 12 0 1 1 71 : 10 37 7 7 0 0 0 48 : 2 21 7 5 0 1 1 23 : 8 16 61 
2. Poličná 14 12 0 0 2 74 : 13 36 7 5 0 0 2 28 : 7 15 7 7 0 0 0 46 : 6 21 61 
3. Újezd 13 9 0 0 4 46 : 29 27 6 4 0 0 2 20 : 14 12 7 5 0 0 2 26 : 15 15 17 
4. Mladcová 14 7 2 1 4 27 : 30 26 7 4 1 0 2 15 : 13 14 7 3 1 1 2 12 : 17 12 -3 
5. Val.Polanka 14 6 2 1 5 47 : 37 23 7 4 2 0 1 33 : 11 16 7 2 0 1 4 14 : 26 7 10 
6. Lidečko 13 7 0 1 5 39 : 26 22 7 4 0 0 3 25 : 15 12 6 3 0 1 2 14 : 11 10 13 
7. Slavičín 14 6 1 1 6 29 : 24 21 7 3 1 1 2 14 : 13 12 7 3 0 0 4 15 : 11 9 5 
8. Ratiboř 14 7 0 0 7 42 : 41 21 7 5 0 0 2 30 : 17 15 7 2 0 0 5 12 : 24 6 1 
9. V.Karlovice 14 5 0 1 8 17 : 37 16 7 3 0 1 3 9 : 12 10 7 2 0 0 5 8 : 25 6 -20 
10. Juřinka 13 5 0 1 7 22 : 51 16 6 4 0 0 2 11 : 15 12 7 1 0 1 5 11 : 36 4 -29 
11. Vlachovice 14 3 1 2 8 17 : 36 13 7 2 0 0 5 11 : 19 6 7 1 1 2 3 6 : 17 7 -19 
12. Provodov 14 2 2 1 9 20 : 56 11 7 1 0 1 5 11 : 24 4 7 1 2 0 4 9 : 32 7 -36 
13. Hovězí 13 2 2 0 9 19 : 44 10 7 1 2 0 4 11 : 21 7 6 1 0 0 5 8 : 23 3 -25 
14. Val.Klobouky 14 2 1 1 10 13 : 49 9 7 1 1 1 4 8 : 26 6 7 1 0 0 6 5 : 23 3 -36 

v lepší formě, než tomu bylo na pod-
zim, a v pohodě si udrží příslušnost 
v I.B třídě i pro další sezónu. Děku-
jeme i fanouškům, kteří zápasy naše-
ho A-týmu  hojně navštěvují a fandí 
nám. V létě se mužstvo opět zúčast-
nilo „Poháru hejtmana Zlínského 
kraje“, kde v předkole přešli přes 
Jablůnku a v prvním kole vypadli po 
výborném výkonu s účastníkem 
Krajského přeboru - Viganticemi. 
     Na konci března jsme zorganizo-
vali pro naše mladé fotbalisty a fot-
balistky zájezd na reprezentační zá-
pas U19 Česko:Itálie do Zlína, na 
stadión na Letné. Děti naplnily kom-
pletně celý autobus, vydařilo se i po-

časí. Celkově jsme byli všichni spo-
kojení a chystáme podobné akce i na 
příští rok.  
     V létě jsme uspořádali tradiční 
turnaj složek a hned po něm jsme 
všechny Lidečkovjany pozvali na 
obnovu penaltového turnaje. Účast 
byla uspokojující, ale příště čekáme 
ještě více aktérů, pro které chceme 
připravit ještě atraktivnější program.  
     V létě jsme taky zorganizovali 
žákovský turnaj. Pro větší bezpeč-
nost našich dětí jsme v rámci projek-
tu „bezpečnostních branek“  zakou-
pili dvě nové, bezpečnostní a odleh-
čené branky. Taky pracujeme na spo-
lupráci s profitrenéry z Tescomy 

Zlín, kteří chtějí našim trenérům 
v mládežnických kategoriích pomoci 
při trénování mladých fotbalistů a 
fotbalistek. Na začátku listopadu 
probíhalo na Vsetíně „Školení trenér-
ské licence C“, kterého se účastnili i 
tři naši členové výboru Josef Hyžák, 
Jaroslav Buček a Radek Číž. 
     Závěrem chceme poděkovat 
všem, kteří se starají a pomáhají za-
jišťovat chod našeho klubu. Taky 
chceme poděkovat všem fanouškům, 
kteří navštěvují zápasy našich týmů, 
a doufám, že se s Vámi budeme se-
tkávat i v novém roce 2015. 

Josef Hyžák 
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Bělašková Ludmila 82 let Františák Antonín 80 let Polách Zdeněk 86 let 

Brhlová Drahomíra 91 let Frydrych Jaroslav 82 let Ryza Jan 83 let 

Brhlová Jaroslava 70 let Gargulák Antonín 70 let Ryzáková Marie 81 let 

Buček Josef 86 let Garguláková Božena 84 let Sáblíková Jindřiška 82 let 

Buček Josef 82 let Hejová Jarmila 82 let Smolík Josef 75 let 

Bučková Zdenka 85 let Hubová Jenovéfa 91 let Staňková Ludmila 85 let 

Číž Antonín 81 let Hyžáková Marie 90 let Ščotková Marie 70 let 

Daněk Oldřich 80 let Hyžáková Věnceslava 75 let Talašová Marie 84 let 

Dubcová Františka 70 let Janáčová Anna 82 let Válek Antonín 75 let 

Filáková Anna 70 let Janošík Josef 70 let Zádrapa Josef 82 let 

Filáková Františka 83 let Janošíková Anna 88 let Žídková Ludmila 89 let 

  Janošíková Marie 75 let   

  Krabicová Marie 80 let   

  Machů Emilie 70 let   

  Manová Jarmila 80 let   

  Matocha Alois 70 let   

  Nedorost Jan 70 let   

  Pastorčáková Ludmila 82 let   

      

Obecní Zpravodaj vychází nepravidelně, dle potřeby a důležitosti příspěvků. Články do obecního Zpravodaje mohou předkládat 

občané Lidečka. Všechny texty zpracovává redakční rada, která dbá na charakter Zpravodaje. 

Členové redakční rady: p. Milena Pavlíková, Ing. Marcela Unzeitigová, Ing. Vojtěch Ryza, Mgr. Erika Garguláková a p. Růžena 
Kopečková.  

Obecní zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

Našim jubilantům přejeme 
vše dobré, hodně zdraví, 

štěstí a Božího požehnání. 

Společenský klub a kulturní komise při OÚ pořádají  

v sobotu 10. ledna 2015 od 19.30 h  
ve Společenském centru  

21. SPOLEČENSKÝ PLES 
K tanci a poslechu hraje  

dechová hudba  Lidečanka a DJ Řepa.  

 

V rámci večera proběhne módní přehlídka svatebních a 
společenských šatů svatebního salonu Magnólie. 

Úprava manekýnek -  
líčení - Kosmetika Jana - Jana Kosečková 
účesy - Tereza Bělašková 

 

Slosovatelná vstupenka s místenkou za 100 Kč je v 
předprodeji ve Společenském centru. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko 
Vás srdečně zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT  
S DECHOVOU HUDBOU LIDEČANKA, 

který se uskuteční 
v sobotu 27. 12. 2014 od 14.00 hodin  
ve Společenském centru v Lidečku. 

Přijďte si poslechnout krásné písně a koledy protka-
né mluveným slovem, a tak si zpříjemnit               

vánoční čas. 
Vstupné dobrovolné. 
Výtěžek koncertu bude věnován na potřebné po-
můcky pro Tomáška Bojdu z Lidečka. 
Děkujeme vám všem, kteří tuto akci podpoříte.  


