
z osady Račné. Mše svatá byla slou-
žená duchovním otcem Pavlem 
Šupolem, který je rektorem na boho-
slovecké fakultě v Olomouci. Po 
skončení mše svaté byli všichni pří-
tomní pozváni na mysliveckou chatu 
na nedělní guláš, který uvařili členo-
vé Mysliveckého sdružení Černava. 
Po obědě následovaly očekávané 
soutěže pro děti. Dětský den se letos 
nesl pod názvem „ROBINSON 

C R U S O E “ .  
Soutěže a hry 
si připravili 
naši skauti. Dě-
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     Již tradičně probíhá soutěž ve sběru kelímků. Sbí-
rat kelímky od jogurtů a másel můžete do 31. 10. 
2015. Opět budou pro všechny účastníky připraveny 
ceny a nejlepší si odnesou i velmi  hodnotné věci. Ješ-
tě je několik soutěžících z minulého roku, kteří si 
nevyzvedli cenu.                                             starosta 

Přejeme všem našim 

občanům krásné léto a 

pohodovou dovolenou 

 

OOOSLAVASLAVASLAVA   DDDĚTSKÉHOĚTSKÉHOĚTSKÉHO   DNEDNEDNE   

     V neděli dne 7. června 2015 pro-
běhla v Lidečku v Račném oslava 
Dětského dne. Pořadateli byly Obec 
Lidečko a Společenský klub Lideč-
ko.   
     Před zahájením samotných odpo-
ledních her proběhla u kapličky sv. 
Anežky České v Račném tradiční 
slavnostní děkovná mše svatá za 
všechny složky v naší obci, za rodiny 
a za všechny živé a zemřelé farníky 

ti měly překonat opičí dráhu, zdolat 
souboj s liánou, rozluštit dopis 
v láhvi, seskládat mapu ostrova, stří-
let z luku, připravit si jídlo z různých 
surovin a plnit další zajímavé úkoly. 
Do samotné soutěže o blešáky se le-
tos přihlásilo cca 120 dětí místních i 
přespolních. Na této cestě za zlatým 
pokladem bylo připraveno celkem 9 
soutěžních stanovišť pro děti a na 
další dvě stanoviště bylo potřeba jed-
noho z rodičů, kteří také soutěžili o 
blešáky pod dohledem členů sportov-
ní komise a děvčat ze zdravotního 
kroužku s připraveným kvízem 
s otázkami ze zdravovědy. Své blešá-
ky si pak děti mohly proměnit ve 
stánku odměn za hračky podle svého 
přání. O radu a směnu u stánku se 
postarala děvčata ze scholy. Po sou-
těžích pro děti proběhly i tradiční 
soutěže o ceny pro rodiče – házení 
polenem, zatloukání hřebíků na čas, 
které připravil pan starosta a sportov-
ní komise. Skauti si jako doprovodný 
program dále připravili lezeckou stě-
nu s různými obtížemi pro lezení. I  
když byla nesoutěžní, byl o ni velký 
zájem.   
     Ráda bych tímto poděkovala 
všem obětavým organizátorům a zá-
stupcům složek, kteří se zapojili do 
přípravy a průběhu Dětského dne, 
kterému také přálo velmi pěkné po-
časí. 

Milena Pavlíková 

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ   VEVEVE   SBĚRUSBĚRUSBĚRU   KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   
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     Opakovaně pro připomenutí popí-
šeme postup při převodu pozemků a 
majetku ve vlastnictví obce Lidečko.  
     Podle zákona o obcích musí obec 
vyvěsit na úřední desce a na strán-
kách obce záměr na prodej, směnu, 
dar, pronájem, výprosu a pacht na 
dobu minimálně 15 dnů. Potom te-
prve může zastupitelstvo obce schvá-
lit smlouvu a stanovit podmínky pro 
prodej. Zastupitelstvo obce nemá 
zájem prodávat obecní pozemky, 
když se nejedná o pozemky pro vý-
stavbu rodinných domů. Není totiž 
žádný důvod se zbavovat pozemků. 
Proto každá žádost je projednávána 
individuálně a zvažuje se vše podle 
skutečného stavu, okolností v dané 
lokalitě a také podle toho, zda obec 
tento pozemek potřebuje nebo ne. 

Většinou se prodávají pozemky, u 
kterých je po zaměření zjištěno, že to 
neodpovídá přesně podle platné kata-
strální mapy. Dále je potřeba upozor-
nit a vyvrátit některé zažité omyly: 
Starosta ani místostarosta nemůže 
rozhodnout sám o prodeji, směně, 
daru či nájmu. O prodeji musí roz-
hodnout usnesením zastupitelstvo 
obce a o pronájmu rada obce s tím, že 
musí být doložka o řádném vyvěšení 
záměru. Bez tohoto je vše od začátku 
neplatné. Určit hranici může pouze 
geodet, který na to má oprávnění. 
V případě, že se zaměřením nebudete 
souhlasit, můžete se obrátit na jiného 
geodeta nebo na soud. Geodeti - ze-
měměřiči musí zaměřovat podle plat-
né katastrální mapy.    

starosta 

CCCOOO   SESESE   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   DOKONČILODOKONČILODOKONČILO   AAA   NANANA   ČEMČEMČEM   SESESE   JEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚ   PRACUJEPRACUJEPRACUJE???   
     Rok se pomalu přehoupl do své 
druhé poloviny. Pokusím se nastínit 
to, co je již za námi a co se právě roz-
jíždí.  
     Do této doby se podařilo dokončit 
projekt, na který jsme získali dotaci 
z Evropské unie přes ROP Střední 
Morava, pod názvem Revitalizace 
středu obce Lidečko. Realizovaný 
projekt nelze přehlédnout a daná lo-
kalita naproti obecního úřadu doznala 
zásadní změny ve srovnání s tím, jak 
to tam vypadalo. Postupně se pracuje 
na bytech 3+1 nad mateřskou školou. 
Je zahájen projekt Úprava pomníku 
padlých v obci Lidečko, který řeší 
změnu dispozice – umístění stávající-
ho pomníku padlých včetně revitali-
zace celého okolí. Na tento projekt 
jsme získali dotaci ze Zlínského kraje 
ve výši 150 000 Kč, což je 40 % z 
celkových nákladů.V srpnu by se mě-
ly zahájit práce na rekonstrukci po-
vrchu víceúčelového hřiště za obec-
ním úřadem. Na tyto práce jsme zís-
kali dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj v rámci Programu obnovy 

veřejně prospěšné práce. K této práci 
využíváme příkopové rameno, zame-
tací kartáče, podkop k malotraktoru, 
mulčovač za malotraktor a další nářa-
dí a stroje. 
     Závěrem bych chtěl popřát krásné 
léto, dětem nezapomenutelné prožití 
prázdnin a všem, kdo se chystají na 
dovolenou, spoustu zážitků a šťastný 
návrat domů. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta 

 Vladislav Bruštík - Otevíráme pro 
vás centrum finanční pomoci, kde 
vám na jednom místě poradíme s 
úvěry, spořením, pojištěním, po-
vinným ručením, konsolidací půj-
ček. Zpracujeme insolvenční návrh 
včetně  poradenství a servisu. 

 Ing. Michal Kouřil - sortiment 
bytového textilu od českých výrob-
ců + bazárek 

 Štěpánka Smolíková - masáže 
 Tereza Bělašková - kadeřnictví 
 Hapero Energietechnik s.r.o. - 

importér vysoce kvalitních peleto-
vých kotlů Hapero. Zařízení Hape-
ro vynikají kvalitou provedení, 
úsporným provozem, ale hlavně 
bezúdržbovým systémem spalová-
ní dřevních pelet při vytápění ob-
jektů .  Více infor mací na 
www.hapero.cz nebo  telefonickou 
domluvou v showroomu. 

 Jarmil Ryza - truhlářství 
 Danera s.r.o. - prodejna potravin 
 Svatební studio Magnolie - půj-

čovna šatů 
 Jiří Fusek - výroba nábytku 
 Nově jsme otevřeli prodejní sklad 

pro řemeslníky. 

venkova v podprogramu spolupráce 
dětí a mládeže. Když vše proběhne 
bez problémů, v červenci bude zahá-
jen další projekt, a to Revitalizace 
středu obce – II. etapa. Na tento pro-
jekt byla získána dotace z Evropské 
unie z ROP Střední Morava. Tento 
projekt řeší chodníky, parkoviště a 
zpevněné plochy kolem hřiště a obec-
ního úřadu. Zahajuje se vyřizování 
územního rozhodnutí na inženýrské 
sítě v lokalitě „Nad železniční zastáv-
kou“. Na příští rok se plánuje budo-
vání nutných sítí pro výstavbu rodin-
ných domů. Budou zahájeny práce na 
odvodnění některých lokalit v obci. 
Jsou to lokality, ve kterých musíme 
rozšířit vodotečné kanalizace a stoko-
vé kanalizace, a to především 
z důvodu problému s povrchovou vo-
dou, ale také proto, že v dané lokalitě 
se budou stavit rodinné domy. Tyto 
práce provedeme z rozpočtu obce. 
     Údržbu zeleně, zametání chodní-
ků, sekání trávy, oprav, úprav a dal-
ších drobných prací vykonávají za-
městnanci obce, ale i zaměstnanci  na 

PPPOZEMKYOZEMKYOZEMKY   VVV   MAJETKUMAJETKUMAJETKU   OBCEOBCEOBCE   

PPPODNIKATELSKÉODNIKATELSKÉODNIKATELSKÉ   
SUBJEKTYSUBJEKTYSUBJEKTY   VVV   AREÁLUAREÁLUAREÁLU   

PILAPILAPILA   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   



     Obec Lidečko na základě rozhodnutí soudu musela převzít do svého vlast-
nictví bytový dům „U pily“ č.p.276. Tento dům  bohužel není  v dobrém stavu.  
     V přízemí se rekonstruovaly byty,  ale je tam problém s vlhkostí. V prvním 
patře a podkroví je nutné provést celkovou a radikální rekonstrukci. Z toho dů-
vodu byly z podkroví a prvního patra přestěhováni nájemníci do bytů nad ma-
teřskou školou. Kromě přízemí je zbývající část domu č.p.276 volná a již jsme 
zahájili některé odkrývací práce, aby bylo možné posoudit skutečný stav nos-
ných konstrukcí. I přesto, že se jedná o dřevostavbu, není stav nosných prvků a 
krovů havarijní a je možné na tomto stavu po doplnění dalších nosných prvků 
zahájit rekonstrukci celé budovy. V současné době probíhá výběr projektanta 
na vypracování studie a následné dokumentace pro stavební povolení. Do kon-
ce roku bychom chtěli mít stavební povolení. 

starosta 
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tkány detaily a vlastními pocity. Bylo 
to nepopsatelné setkání a všichni, kdo 
poslouchali, si odnesli nejen informa-
ce, ale také si uvědomili, že v Lidečku 
to bylo velmi náročné, nebezpečné a 
jistě by to nikdo z nás nechtěl zažít.  
Bohužel pamětníků již není mnoho, 
ale i tak, když se někdy setkáte 
v rámci rodinné oslavy, zeptejte se na 
konec 2. světové války a budete ohro-
meni tak, jako všichni, kdo to poprvé 
slyšeli.  
     Moc děkujeme všem, kdo přišli na 
setkání a především pamětníkům, kte-
ří zahodili trému a byli ochotni se po-
dělit o své zážitky. 

starosta 

     Ve středu 13. května v 19.00 hodin 
se uskutečnila připomínka 70. výročí 
konce 2. světové války v malém sá-
le Společenského centra Lidečko.  
     Na úvod se promítl dokumentární 
film o konci druhé světové války na 
Valašsku. Potom starosta obce odpre-
zentoval tragická statistická data o    
2. světové válce a přečetl zápis 
z obecní kroniky, ve kterém bylo po-
psáno osvobozování obce a konec vál-
ky. Poté přítomní pamětníci začali vy-
právět své vzpomínky, jak to oni pro-
žili a jak to probíhalo. Jejich svědectví 
byla velmi živá, osobní a v podstatě 
potvrzovali to, co je napsáno 
v kronice. Jejich vzpomínky byly pro-

     Rok 1945 má mezi roky války ráz 
zvláštní. Jako jaro cítí tvor každý, i 
když ještě sníh kryje zemi a severák 
řádí, tak i v roce tomto, i když děla 
hučí na všech stranách a bombardéry 
rozsévají smrt ve dne v noci, přece 
tváře všech se jasní, všude postávají 
hloučky občanů a šeptají si důvěrně – 
již to dlouho trvat nebude – prý presi-
dent Beneš to včera hlásil. Zimní mě-
síce ubíhají, blíží se jaro a s ním naší 
obci se blíží dunění děl ze slovenské 
fronty, ustupující jednotky maďarské a 
po ní německé branné moci. Obec 
v těchto jarních měsících prožívá ne-
smírné nervové napětí. Všem je jasno, 
že zákony války neznají smilování. A 
téměř denně ozývá se v okolních le-
sích střelba partyzánů. Vedoucí ně-
mecké branné moci zjišťují, do jaké 
míry je v podpoře partyz. hnutí zapo-
jena obec – kterou nazývají vosím 
hnízdem. Štěstí, že válečné události se 
pak valily překotně. Prvého května již 
střelba zaznívá z pohraničních hor a 2. 
května prvé rumunské jednotky zjeví 
se na obzoru. Německé jednotky po 
destrukcích mostů, železnice a telefo-
nu ustupují za Čertovy skály, o které 
se bojuje 3 dny. Rumunské jednotky 
ustupují na Valašské Klobouky zpět a 
na jejich místo přicházejí jednotky Ru-
dé armády a jednotky československé. 
Obec v těchto bojích trpí minometnou 
palbou. Do nejbližšího okolí fary a 
kostela dopadlo 22 min. Na štěstí 
usmrcen nikdo nebyl. Těžce zraněn 
byl československý vojín, který držel 
u nákladních aut na farním dvoře 
stráž. Zásah miny zkřivil kříž na sank-
tusové věžičce na kostele. Farní chlé-
vy po zásahu miny začaly hořet. Oheň 
se podařilo udusit. V bojích o Lidečko 
padl vojín Rudé armády neznámého 
jména a Rumun Vasilij Petrescu 
z Hutulína, pohřben před starým hřbi-
tovem u hlavní cesty vedoucí obcí. 
Když konečně po 3 dnech palba usta-
la, celá obec si oddechla, stísněnost a 
válečnou hrůzu vystřídala nevypsatel-
ná radost a jásot. Sousedé si odpouště-
li různé kyselosti, rozvádění jedinci se 
usmiřovali a všeobecné slovatření sla-
vilo triumf ve společných mírových 
oslavách na sportovním cvičišti, kde 

promluvili ke shromážděnému občan-
stvu představitelé všech veřejných slo-
žek obce. Přirozeně, že radost všeo-
becná našla svého výrazu v tanečním 
veselí, jehož se zúčastnilo veškeré 
obyvatelstvo od školních dětí až po 
70leté dědáčky – poněvadž po celých 
5 let války tancování bylo zakázáno. 
Ve farním kostele byly obětovány 
slavné bohoslužby. 
     Válka však i v naší obci zanechala 
své hrůzné ztráty, četná obydlí byla 
palbou poškozena, dělník Číž vyhořel 
do základů. Byly však i ztraceny i 
mladé nadějné životy školáků Franti-
šáka (Kocúna) a Ladislava Rumánka. 

Prvý šlápl na minu, druhého roztrhal 
granát, s kterým si hrál. Katastr obce 
byl na mnohých místech německou 
armádou zaminován. Obětí těchto min 
stal se mládenec Alois Sváček, který 
pozbyl jednu nohu a dělník Emil Fi-
lák, který ztratil obě nohy. O zneškod-
nění min se velmi zasloužil mládenec 
Jan Martinka (Šulák), který sám jich 
na pozemcích občanů vybral 780. Na-
konec však v pohraničních Bohdano-
vicích při demontáži dělostřeleckého 
granátu byl na kusy roztrhán. Odpočí-
vej, Jeníku, v pokoji a Bůh Ti odplať, 
žes obětavostí a odvahou uchránil ob-
čany od údělu, který stihl Tebe! 

Pokračování příště. 

BBBYTOVÝYTOVÝYTOVÝ   DŮMDŮMDŮM            ČČČ...PPP. 276 „U . 276 „U . 276 „U PILYPILYPILY“““   
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     Jako každoročně i  letos se začali začátkem roku pra-
videlně scházet mladí zdravotníci, aby se naučili posky-
tovat první pomoc. Celkem se schůzek účastnilo 20 dětí, 
na kterých bylo vidět, že jim zdraví druhých lidí není 
lhostejné, a zdravovědě se aktivně věnovaly. 
     Ve čtvrtek 21. května 2015 se konalo OKRESNÍ KOLO 
HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ VE VSETÍNĚ 
(HMZ), kde Lidečko reprezentovaly 3 soutěžní hlídky. 
Naše děti se soutěže dobře zhostily, a tak si zaslouženě 
ze Vsetína odvážely rovnou 3 poháry (1. stupeň za 1. a 
3. místo a 2. stupeň za 2. místo). 

     Výhrou okresního kola se skupinka 1. stupně vydala 
dne 5. června 2015 poměřit síly na KRAJSKÉ KOLO SOU-
TĚŽE HMZ do Znojma. Soutěž se odehrávala 
v prostorech Louckého kláštera. Kromě ošetřování pora-
něných si děti také mohly vyzkoušet jízdu na šlapacích 
kárách a zdokonalit se v oblasti dopravní bezpečnosti 
nebo ve znalosti bylinek. Skóre bylo těsné, 
ale i přesto naše skupinka dokázala obsadit 
1. příčku, z které jsme měly velikou radost, 
protože nám umožnila postoupit do RE-
PUBLIKOVÉHO KOLA HMZ. 
     Republiková soutěž probíhala ve městě 
Česká Třebová v termínu 12. – 14. 6. 
2015. Páteční den patřil prohlídce města a 
zahájení celé soutěže. V sobotu nastal pro 
naše zdravotnice den D, kdy dopoledne 
musely v republikové konkurenci obstát 
při ošetřování nejrůznějších zranění, jako 
bylo bezvědomí, uštknutí zmijí, astmatický 
záchvat a mnoho dalších. Přínosnou zkuše-
ností pro naše děti byl i fiktivní telefonát 
s dispečerem RZS, po kterém na stanoviště 
přijel i vůz záchranné služby. Po náročném 
a slunečném dopoledni nás čekala  příjem-

ná a osvěžující odměna v podobě návštěvy místního 
aquacentra, kde k nejoblíbenějším atrakcím patřil tobo-
gán. Poté jsme se za doprovodu našeho šikovného 
„hostesáka“ Zdendy přesunuli do Národního domu, kde 
probíhalo vyhlášení výsledků soutěže a společný závě-
rečný večírek. Naše výkony nebyly na této soutěži sto-
procentní, a tak jsme neměly ani pomyšlení nad 
„bednovým umístěním“. Vážily jsme si možnosti se této 
soutěže vůbec zúčastnit, a proto jsme smutné rozhodně 
nebyly. Naše radost se však ještě ztrojnásobila, když 
s vyhlášením 2. MÍSTA zaznělo ZŠ LIDEČKO! Ostatní 
skupinky v tu chvíli na nás mohly pozorovat šokový 
stav, ale během několika vteřin ho vystřídal projev 
nadšení, a proto jsme si zakřičely náš oblíbený a tradiční 
pokřik: „NEJLEPŠÍ DĚDINA V OKRESE VSETÍNA -  
LIDEČKO, LIDEČKO!“, který ostatní podpořili hlasi-
tým potleskem. 
     V závěru chceme poděkovat všem dětem, které pocti-
vě chodily do zdravotnického kroužku a se zaujetím se 
učily novým věcem nebo se ve zdravovědě zdokonalo-
valy. Jejich úspěchy svědčí o tom, že tento kroužek 
opravdu nebraly na lehkou váhu, za což jim patří velký 
dík! Zvláště pak také chceme moc poděkovat reprezen-
tantkám republikového kola - NIKOLCE LIŠKOVÉ, ELIŠ-
CE MARTINKOVÉ, BARUNCE KULÍŠKOVÉ, NATÁLCE 
ZMĚLÍKOVÉ A MARKÉTCE HARNÁDKOVÉ. Tyto úspě-
chy našich dětí nás moc těší, ale mnohem více si vážíme 
toho, že v případě potřeby poskytnutí první pomoci bu-
dou umět podat pomocnou ruku. Poděkování patří také 
všem, kteří nás podporují, a to jak finančně, tak i tím, že 
nám fandí. DĚKUJEME!  

mládež ČČK 

LLLETOŠNÍETOŠNÍETOŠNÍ   ÚSPĚCHYÚSPĚCHYÚSPĚCHY   NAŠICHNAŠICHNAŠICH   MLADÝCHMLADÝCHMLADÝCH   ZDRAVOTNÍKŮZDRAVOTNÍKŮZDRAVOTNÍKŮ   
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     Mia Festival - mezinárodní finále Děti fitness aneb 
sportem proti drogám probíhal v prostorách Paláce Lu-
cerna ve dnech 23. a 24. května 2015.  
     Na velké finále do Prahy se i letos vypravila početná 
skupina cca 60 dívek. Tyto tanečnice ze ZŠ Horní Lideč 
se věnují orientálnímu tanci pod vedením Veroniky Fran-
tišákové a sklízí jeden úspěch za druhým. Jsou rozděleny 
do čtyř skupin a právě starší dívky ze skupiny HABIBI 
okouzlily všechny přítomné svým vystoupením a za svůj 
výkon získaly 3. místo. 
     Touto nejvyšší soutěží však tvrdá práce neskončila. 
Rozhodly se, že taneční umění předvedou nejen v Praze, 

ale i v Lidečku. Pro své sourozence, rodiče, kamarády i 
celou širokou veřejnost na sobotu 13. června připravily 
tzv. „Dance Show“. Všechny čtyři skupiny - INCHAL-
LAH, HABIBI, LALITA a SAARAH předvedly před 
zcela zaplněným sálem své nejlepší choreografie. Všem 
přítomným se až tajil dech nad ladností a přesností pohy-
bů, vše bylo podtrženo barevností kostýmů a zajímavých 
tanečních prvků.  
     Děkujeme všem dívkám za nezapomenutelný zážitek. 
Velké poděkování patří slečně Veronice Františákové, 
která s láskou a péčí věnuje svůj čas těmto dívkám. 

Erika Garguláková 

ÚÚÚSPĚCHYSPĚCHYSPĚCHY   NAŠICHNAŠICHNAŠICH   ORIENTÁLNÍCHORIENTÁLNÍCHORIENTÁLNÍCH   TANEČNICTANEČNICTANEČNIC   

KKKLUBLUBLUB   DŮCHODCŮDŮCHODCŮDŮCHODCŮ   ---   NNNEBOJSOVÉEBOJSOVÉEBOJSOVÉ   
 Parta důchodců Nebojsové se schází 

pravidelně každou středu a pilně 
připravuje nový program na Bese-
du  s důchodci (13. 10. 2015) i na-
vzdory tomu, že několik členů ze 
zdravotních důvodů dočasně činnost 
přerušili. 

 V květnu pořádala kulturní komise 
MÚ Zlín v Luhačovicích 2. ročník 
soutěže pro seniorské kluby spor-
tovní turnaj ve hře pétangue. Za Li-
dečko bojovalo jako o život jedno 
čtyřčlenné družstvo. Z 28 družstev 
jsme se umístili na pomyslném 5. 
místě, protože vyhodnocena byla s 
největším počtem bodů 4 družstva. 
Popravdě to byla ta, která se schází 
za touto zábavou nejméně 1krát týd-
ně po celý rok. Moc bychom si přáli, 
kdyby i v naší obci byl upraven 
"malý plácek" a zakoupeny pétangu-
eové koule nejen pro všechny zá-
jemce o tuto hru (věk nehraje roli), 
ale hlavně na trénování pro seniory. 

 Další velkou akcí, kterou opět pořá-
dal MÚ Zlín spolu s Krajským ředi-
telstvím PČR Zlínského kraje, byl 
okresní seminář ve Vsetíně v rámci 
krajského projektu prevence krimi-
nality Senioři a jejich bezpečí. Za 
Lidečko se semináře zúčastnily 3 
členky od Nebojsů. Akce byla velmi 
zodpovědně připravena. Poučné 
prezentace se prolínaly se sledová-
ním videozáznamů skutečných od-
strašujících příběhů, které jsou 
páchány na důvěřivých seniorech. 
Podělíme se s vámi ve zkráceném 
podání o velmi cenné rady, které 
vyplynuly z dopoledního jednání. 

 Naučte se používat slůvko NE, NE-
CHCI, NEOBJEDNÁM, NEPO-
TŘEBUJI, NEMÁM PENÍZE, NE-
DÁM, NECHCI  NIC  PO TELE-
FONU, NABÍDKU MI POŠLETE 
PÍSEMNĚ (už víckrát nezavolají). 

 Nepouštějte do domu lidí, které ne-
znáte, používejte řetízky na dveřích 

nebo kukátka (např. neznámí se 
představí, že jsou zástupci RWE ne-
bo ČEZu - je to podvod, protože 
pracovníci RWE nebo ČEZu nikdy 
nechodí po domech). 

 Neplaťte za neobjednané zboží nebo 
službu. 

 Nedávejte peníze cizímu člověku, 
ani když vás žádá známý nebo rodi-
na. 

 Nepodepisujte to,  čemu nerozumí-
te. 

 Nenechávejte své osobní věci nehlí-
dané v obchodech ve vozíku, v 
MHD, ve vlaku atd. 

 Nechoďte na předváděcí akce.   
Atd., atd. 

     A co na závěr? Pokud by nastala 
situace, že byste měli podezření na 
nějakou nekalou praktiku od cizí oso-
by, volejte okamžitě na číslo 158 ne-
bo tísňovou linku 112.  

Růžena Kopečková 
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     Opět vám do rukou přichází re-
sumé jarních aktivit skautek a skautů 
z Lidečka a Horní Lidče. Pro začátek 
je na místě zmínit, že ke dni 1. dubna 
2015 se naše organizace přejmenovala 
na Junák – český skaut, z. s. Tato 
změna byla vyvolána novým Občan-
ským zákoníkem a zmíněný název byl 
s chvá l en na  Valné m sněmu 
v Litomyšli minulý rok. Vracíme se 
tak k původnímu názvu, který použí-
vali skauti před sto lety ve svých pra-
počátcích. 
     A teď již z formálních aktivit 
k těm více zajímavým a bezesporu 
zábavnějším. Pravidelnou akcí 
s ekologickým podtextem je každo-
roční úklid přírody v údolí Račné. Tu-
to prospěšnou činnost jsme propojili s 
celosvětovým (celorepublikovým) pro-
jektem „Let's Do It!“ (Ukliďme Čes-
ko), a to 18. dubna. Počasí nám přálo 
a i úlovky různého nepořádku byly 
hodnotné. I když musíme zdůraznit, 
že se již z velké části jedná o věci 
staršího až historického data. Díky za 
to vám všem, co myslíte na přírodu a 
budoucnost planety Země! Pokud má-
te zájem si přečíst něco bližšího, na-
jdete naši zprávu na stránkách projek-
tu pod číslem 10488. 
      Dne 24. dubna jsme jako junáci 
oslavili Šátkovým dnem svátek sv. 
Jiří, našeho patrona. A to jak kdo 

mohl a chtěl. Například tím, že do la-
vic, za katedru, za volant nebo na úřad 
přišel s šátkem, v kroji nebo ve skaut-
ském tričku. Navečer jsme se zúčast-
nili mše svaté v kostele sv. Kateřiny. 
Na druhý den, 25. dubna, se několik 
družinek a jednotlivců vydalo na 
skautské závody pořádané na brumov-
ském hradě na Memoriál Šedého vlka. 
Celé zápolení provázel příběh o Hob-
bitovi, Gandalfu Šedém a Sauronovi – 
to je ten hlavní padouch. Našim svět-
luškám, Marťánkům, se podařilo vy-
bojovat a získat krásné 1. místo. Další 
světlušky společně se skautkami 
z Brumova získaly 2. místo a jedno 
vlče společně s vlčaty z Luhačovic ve 
své kategorii udolali hodnotné 4. mís-
to. Gratulujeme a jsme na vás a vaše 
vedoucí hrdí! 
     V květnu jsme byli pozváni na mši 
a vzpomínkovou akci k uctění památ-
ky Štěpána kardinála Trochty ve Fran-
cově Lhotě. Jeden den věnovaly vlča-
ta a světlušky z Horní Lidče učení se 
zacházet s pádlem a člunem na Lač-
novských rybnících. Tuze moc se jim 
dařilo a líbilo, a to nejen proto, že se 
nikdo nenamočil. O týden později 
jsme si udělali rychlou hurá akci pod 
heslem „Férová snídaňa“. Pěkně jsme 
si zablbli na louce a „fertrejdově“ 
posnídali v trávě. Poslední květnovou 
akcí Střediska byl známý Květinový 

SSSKAUTIKAUTIKAUTI   AAA   SKAUTKYSKAUTKYSKAUTKY   ---   JAROJAROJARO   201520152015   
den, při kterém naši 
členové pomáhali 
s výběrem dobro-
volných příspěvků sloužících k boji 
proti rakovině. Podařilo se vybrat pro 
dobrou věc přibližně 16 tisíc korun. 
Děkujeme všem přispěvatelům a dár-
cům! 

     Prozatím poslední akcí byly dva 
Dětské dny. V Horní Lidči a Lidečku 
na začátku měsíce června. Na těchto 
akcích jsme představili naši novou 
mobilní horolezeckou stěnu, kterou 
někteří z našich členů vlastnoručně 
vyrobili. Snad se líbila, bude k užitku 
a pobaví mnoho dětí a dorostenců tak, 
jako na oněch Dětských dnech. 
     CO NÁS ČEKÁ VE VELMI BLÍZKÉ 
BUDOUCNOSTI? Nu přeci tábor. Bude-
me opět tábořit na Novém Hrozenko-
vě a k tématu můžeme prozradit, že 
celý tábornický týden se ponese pod 
heslem ZEMĚ PO… 
Pod dohledem sepsal  
Ondřej Rudolf, tak řečený Bomba, zá-
stupce vůdkyně Střediska Lidečko, Ju-
nák – český skaut, z. s. 
     Více se můžete dozvědět na strán-
kách Facebook – Skaut Lidečko/
Horní Lideč 
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     V úterý 28. dubna uspořádala ZŠ 
Horní Lideč třetí ročník soutěže v 
anglickém jazyce Bee English pro 
žáky 5. ročníků. Soutěžící si vyzkou-
šeli všechny jazykové dovednosti - 
psaní, porozumění textu, poslech i 
mluvení. Naši školu reprezentovaly 
tři dívky - Adéla Kubicová, Eliška 
Martinková a Markéta Ščotková. 
Všechny tři získaly poměrně vysoký 
počet bodů a Markétka dokonce ob-
hájila 3. místo. Tímto jí ještě jednou 
gratulujeme a všem třem děkujeme 
za vzornou reprezentaci naší školy. 
     V úterý 12. května se sál v míst-
ním kulturním domě naplnil nejen 
maminkami, ale i ostatními členy ro-
diny. Pozvaly je jejich děti, které si 
pod vedením svých vyučujících a 
vychovatelky školní družiny připra-
vily pestrý program k oslavě Dne 
matek. 
     Dne 29. května jsme zavítali do 
sběrného dvora ve Valašských Klo-
boukách. Exkurze o třídění odpadu a 

následném zpracování byla doplněna 
výstavou Brána recyklace. Snad děti 
své získané vědomosti uplatní také v 
rodinách! 
     V úterý 16. června jsme se vydali 
na školní výlet. Tentokrát to byl Ar-
cheoskanzen v Modré u Uherského 
Hradiště, kde děti měly více než 
dvouhodinový program. Poté, co 
jsme opustili toto slovanské opevně-
né sídliště, čekala nás tzv. Živá voda, 
což je expozice přirozených mokřad-
ních a sladkovodních ekosystémů. 
Náš výlet byl ukončen návštěvou ba-
ziliky sv. Cyrila a Metoděje na Vele-
hradě. 
     Ve dnech 17. a 18. června se 
mohly děti naposledy v tomto škol-
ním roce zapojit do sběru starého pa-
píru a hliníku. Paní učitelka Mgr. 
Michaela Srbová vše pečlivě zapiso-
vala, a tak jsme mohli ocenit nejlepší 
„sběrače“. Za sběr starého papíru zís-
kal ocenění Šimon Surových, za sběr 
hliníku Leonka Petrůjová a za suše-

nou pomerančovou kůru Markétka 
Harnádková. Všem, kteří se zapojili, 
děkujeme. Další sběrovou akci plá-
nujeme na říjen. 
     Poslední velmi pěknou akcí byla 
pěvecká soutěž „Slavíček“. Děti si 
pod vedením vyučujících Mgr. Věry 
Hrubčíkové, Mgr. Lenky Bartoňové 
a Mgr. Marie Juchelkové připravily 
dvě písně, z nichž jedna musela být 
lidová. Samotná soutěž probíhala ve 
velkém sále kulturního domu. Pod-
pořit své děti přišli i někteří rodiče a 
prarodiče. Do hodnocení se jako kaž-
doročně zapojily všechny děti. Na 
vítěze tentokrát čekaly poukazy na 
jednu hodinu volné jízdy na koni ze 
Stáje Lipina.  
     V úterý 30. června jsme slavnost-
ně ukončili školní rok 2014/2015. 
     Nový školní rok 2015/2016 bude 
zahájen v úterý 1. září 2015 v 8.00 
hodin.  
     Přejeme všem dětem i jejich ro-
dičům krásné letní dny, plné zážit-
ků a pohody.  

Mgr. Erika Garguláková 

     V pátek 12. června 2015 uspořádal Klub přátel školy 
ve spolupráci se ZŠ Lidečko tradiční Dětský den se spa-
ním v kulturním domě. Pro děti bylo připraveno mnoho 
her a zábavy.  
     Hned ráno jsme vyjeli do Stáje v Lipině, kde paní 
Lenka Šomanová měla připravený pěkný program u koní. 
Nechyběla samozřejmě ani projížďka na koních. Po pest-
rém dopoledni v Lipině jsme odjeli do Valašských Klo-
bouk k objektu Hasičského záchranného sboru. Zde nám 
dva profesionální hasiči vysvětlili a ukázali funkci a vy-
bavení výjezdového vozu a  jiné zajímavosti. Děti si 
mohly vše důkladně prohlédnout, sednout do auta a také 
si vyzkoušely hašení vodou. 
     Po návratu do Lidečka nás čekal oběd ve školní jídel-
ně. Další odpolední aktivity byly připraveny v Račném u 
myslivecké chaty. Děti se vystřídaly u závodu na kolo-
běžkách, na trampolíně a také v lanovém centru v lese, 
které již druhým rokem  připravil za pomocí členů KPŠ 
pan Roman Balšán z Vizovic. Odpočinkovou činností by-
lo tzv. pískohraní - tvoření pískovaných obrázků, které 
nás naučila paní Uhlířová z Val. Meziříčí. Tato méně 
známá metoda tvoření se všem velmi líbila. Vytvořené 

obrázky si děti odnesly domů. 
     Po večeři jsme se vrátili do kulturního domu. Završe-
ním celého krásného dne bylo vystoupení s ohněm skupi-
ny Boca Fuego z Valašského Meziříčí. I letos jsme se vy-
dali na oblíbenou stezku odvahy. 
     Tímto děkujeme všem rodičům, pomocníkům, OÚ Li-
dečko za pomoc při přípravě celého dne, za vynaložený 
čas, úsilí a ochotu. 

Klub přátel školy 
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     Opět se přiblížil konec školního  
roku a s ním přicházejí snad všemi 
oblíbené prázdniny. V tomto čase ne-
spí naše knihovna, ale naopak se těší 
a připravuje na pasování nových čte-
nářů.  
     Pasování prvňáčků proběhlo ve 
středu 17. června 2015 a bylo paso-
váno 17 dětí ZŠ. Letošním pasová-
ním provázel děti hrdina knihy - Me-
dovníček spolu se svými kamarády 
čmelákem Bzundíkem a myškou 
Eliškou….Děti se seznámily se skřít-
kem Medovníčkem a jeho příběhy a 
prožily dopoledne plné her a zábavy. 

Skládaly abecedu do úlu, pomáhaly 
se sbíráním okvětních lístků, připo-
mínaly si 50. narozeniny Večerníčka, 
luštily kvízy a hrály další zajímavé 
hry. Pak však po slavnostní fanfáře 
každé dítko jednotlivě předstupovalo 
před Krále pohádek, který mezi ně 
přišel. Každý uchazeč přečetl pár vět 
z knihy Medovníček a poté byl slav-
nostně pasován na čtenáře. Všichni 
slíbili, že budou hezky číst, že budou 
s knihami zacházet ohleduplně a pěk-
ně se o ně starat. Po přísaze byla při-
pravena slavnostní hostina v podobě 
medového dortu, na kterém si všichni 

PPPASOVÁNÍASOVÁNÍASOVÁNÍ   PRVŇÁČKŮPRVŇÁČKŮPRVŇÁČKŮ   NANANA   ČTENÁŘEČTENÁŘEČTENÁŘE   moc pochutnali. Věříme, že každé 
z dětí teď už hravě zvládne přečíst 
svou vlastní knížku jako třeba „První 
čtení o zvířátkách“, kterou obdržely, 
nebo jinou, která se jim bude líbit  
     Těšíme se, až se s dětmi budeme 
potkávat během roku i u nás 
v knihovně. Vždyť díky knihám se 
rozvíjí slovní zásoba a také fantazie 
dětí. Čtení je důležité, a proto jsme 
rádi, že jsme mohli tuto akci uspořá-
dat. Už nyní se těšíme na další rok a 
další nové čtenáře, kteří teprve na-
stoupí do školy. 

knihovna Lidečko 

     V neděli 14. června 2015 si Sbor 
dobrovolných hasičů Lidečko připo-
mněl 105. výročí založení sboru.  
     Oslavy výročí začaly srazem hasi-
čů u Společenského centra, odkud se 
za doprovodu místní dechové hudby 
Lidečanka v průvodu vypravili k 
místnímu kostelu. Slavnostní mši sva-
tou v kostele sv. Kateřiny k tomuto 
výročí sloužil P. Josef Červenka, kte-
rý ve svém kázání připomněl nezbyt-
nost hasičů v každodenním životě, 
poděkoval jim za službu, kterou dělají 
pro širokou veřejnost, a popřál,  aby i 
v dalších letech naplňovali motto, 
které zdobí jejich zbrojnici: „Bohu ke 
cti - bližnímu ku pomoci“.  

     Po skončení mše svaté se trojice 
hasičů vydala na místní hřbitov, kde 
ke kříži položila kytici květů jako po-
děkování všem zemřelým hasičům. 
Ostatní hasiči včetně pozvaných hos-
tů se v průvodu za doprovodu Lide-
čanky odebrali ke Společenskému 
centru, kde program oslav pokračoval 
slavnostní členskou schůzí.   
     Na schůzi starosta sboru p. Karel 
Kubica ml. zhodnotil práci hasičů za 
posledních 5 let - od 100. výročí zalo-
žení sboru. Poté následovalo předání 
ocenění a vyznamenání vybraným 
hasičům jako poděkování za jejich 
práci pro sbor. Řád sv. Floriána, což 
je výběrové vyznamenání, které se 

uděluje členům - hasičům za mimo-
řádné výsledky v činnosti ,obdrželi 
bratr Jan Nedorost a bratr Ladislav 
Machala. Po předání ocenění následo-
vala diskuse, ve které sbor pozdravili 
především pozvaní hosté - hasiči 
z Rymic, zástupce obce, Společenské-
ho klubu a složek v obci. Po diskusi 
byla oficiální část ukončena a byl po-
dán oběd. Po obědě následovala volná 
zábava, při které vyhrávala Lidečanka 
a byl dán prostor pro popovídání si 
mezi zúčastněnými hasiči.  
     Výbor SDH Lidečko děkuje všem, 
kteří se aktivně zapojili do příprav 
oslavy, ale také všem, kteří se jich 
zúčastnili. 

výbor SDH Lidečko 
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     Pod záštitou starosty města 
Vsetín pana Jiřího Čunka a 
z pověření České asociace tradiční-
ho karate pořádal Sportovní klub 
policie Vsetín a Alcedo-SVČ 
Vsetín 5. ročník Mezinárodního tur-
naje v tradičním karate „Valachia 
cup 2015“. Na turnaj se přihlásilo 
247 závodníků ze 17 oddílů 
z  Polska, Slovenska, Ukrajiny a 
České republiky. Na turnaji startují 
mistři světa nebo Evropy, u dětí i 
vítězové Evropského poháru. Proto 
získat medaili na turnaji je velmi 
náročné a každý výsledek je velmi 

cenný.  
     Domácí klub, Sportovní klub 
policie Vsetín, v této konkurenci 
nominoval 43 závodníků a podařilo 
se mu vybojovat 8 zlatých, 8 stříbr-
ných a 8 bronzových medailí. Zla-
tou medaili vybojovala i Markéta 
Ščotková a stříbro Filip Zádrapa. 
Oba z Lidečka. 
     Pro všechny závodníky byly při-
praveny věcné ceny, které poskytla 
firma INDET SAFETY SYSTEMS 
a.s., jejíž zástupci z Japonska byli 
při předávaní cen. Díky tomu, že 
pocházejí ze země, odkud se karate 

rozšířilo do světa, byl to pro závodníky 
velmi příjemný zážitek a výraz uznání za 
jejich výkon.   
     Jsem velmi potěšen výkony závodníků 
z SKP Vsetín, protože byli určitě pod vel-
kým tlakem. Bylo okolo 600 až 800 divá-
ků a to z řad rodičů, přátel a veřejnosti. 
Takže opravdu museli být pod velkým 
psychickým tlakem. Už druhým rokem 
učím tradiční karate v Lidečku a na turna-
ji závodníci z Lidečka získali 2 zlaté a 2 
stříbrné medaile. Což je výborný výsle-
dek a jsem za to rád, protože si to určitě 
zasloužili. Velmi rád bych poděkoval 
všem rodičům a přátelům, kteří nám po-
mohli při organizaci celé soutěže. 

Radek Kneibl 
trenér karate 

Nová služba do domu pro osoby se sní-
ženou pohyblivostí nebo pro ty, kteří 
chtějí ušetřit čas. 
Kompletní ošetření nohou: 
 Koupel nohou v aromasoli 
 Odstranění zrohovatělé kůže 
 Ošetření popraskaných pat 
 Odstranění kožních otlaků a kuřích 

ok 
 Úprava délky nehtů a zapilování 
 Vyčištění a ošetření nehtového valu 
 Lehká masáž nohou 
Další služby dle klienta: 

 Lakování 
 Parafínový zábal 
 Depilace 
 Klasická manikúra 
 P-Shine 
 

Služba dostupná od 16.00 h  
pondělí - pátek 
 

Kontakt: Dana Slováková 
IČO: 040 885 49 
tel. 732 620 840 

PPPEDIKÚRAEDIKÚRAEDIKÚRA                                 
DODODO   DOMUDOMUDOMU   
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     Tak nám pomalu končí jarní část 
sezóny 2014/2015. Náš dorost a 
„áčko“ už mají po sezóně. Žáky čeká 
ještě v neděli poslední kolo a obě pří-
pravky čeká ještě jeden turnaj.  

     Náš hlavní tým skončil na pěkném 
8. místě v tabulce 1.B třídy. Mužstvo 
vybojovalo v jarních kolech 24 bodů, 
takže v jarní části patřilo mezi nejlep-
ší kluby soutěže. Během jarní části 
jsme vyměnili trenéra. Ve funkci 
skončil Zdeněk Kupčík spolu se svým 
asistentem Stanislavem Martinkou a 
do pozice hlavního trenéra jsme anga-
žovali Pavla Charváta z Vlachovic. 
Pod jeho vedením jsme se neskutečně 
zvedli a za jeho působení jsme pro-
hráli pouhé dva zápasy v Zašové a 
Jablůnce na penalty. Bohužel trenér 
Charvát u nás dál pokračovat nebude. 
Dostal nabídku jít trénovat do vyšší 
soutěže a přijal ji. Tímto mu chceme 
poděkovat za jeho velký přínos pro 
náš tým. Horká informace je, že už 
máme za něj náhradu. Ihned po skon-
čení sezóny jsme neváhali a vrhli se 
do hledání nového trenéra pro naše 
„áčko“, protože letní přestávka je 
strašně krátká. Novým trenérem „A“ 
mužstva se s tal Ivan Pecha 
z Brumova. Do našeho mužského tý-
mu přecházejí z dorostu Petr Sekula, 
David Liška a Vít Válek. Končit by 
zatím neměl nikdo z kádru, chceme 
ještě zapracovat na tom, aby své roz-
hodnutí ještě aspoň o rok posunul i 
Aleš Číž, který ukázal v jarní části, 
jak moc je pro tým důležitý. Jinak co 
se týká našeho fotbalového léta, na 
odpočinek od fotbalu asi čas nebude. 
První, co budeme řešit, je nový hlavní 
trenér. Samozřejmě jsme opět přihlá-
šení do Poháru hejtmana Zlínského 
kraje, kde jsme v minulých letech 
předvedli několik povedených utkání.  

     Naši mládežníci zakončili sezónu 
na pěkném 6. místě v krajské soutěži 
dorostu. Je to naše nejlepší postavení 

za ty čtyři roky, co jsme do kraje po-
stoupili. Jarní část jsme odehráli ve 
většině zápasů bez našich nejzkuše-
nějších hráčů, přesto jsme získali 
pouze o bod míň než na podzim, a to 
21 bodů. V letní přestávce určitě 
chceme prodloužit hostování pro Mir-
ka Nováka, Vojtu Juráně a Robina 
Žáka. Z žákovského týmu do dorostu 
přechází Roman Brhel a Patrik Juřič-
ka. Oba už s námi hráli během jarní 
části sezóny a ukázali, že budou pro 
dorost přínosem. Naopak oslabili 
jsme na postu vedoucího mužstva do-
rostu, kde skončil Jarmil Ryza. Tímto 
mu chceme poděkovat za jeho dlou-
holeté služby v našem fotbalovém 
klubu a doufám, že ještě své rozhod-
nutí přehodnotí.  

     Náš žákovský tým má před sebou 
ještě poslední zápas jarní části 
v neděli na domácím hřišti proti prv-
nímu týmu tabulky Juřinky B. Jinak 
mužstvo mělo jarní část výsledkově o 
něco slabší než podzimní, ale bylo to 
způsobeno taky tím, že brankář Jirka 
Františák má zdravotní problémy a od 
začátku jara prakticky nechytal. Do 
žáků po této sezóně přecházejí 
z přípravky čtyři hráči, a to Martin 
Číž, Lukáš Gargulák, Jarek Buček a 
gólman Honza Zvonek. Kluci budou 
určitě kvalitními posilami. Z Lačnova 
bychom určitě chtěli v našem kádru 
udržet Radima Marečka, který už si 
vyzkoušel i přátelské utkání dorostu.  

     Starší přípravka zaznamenala 
v sezóně velký úspěch, když 
v Okresním přeboru skupiny A skon-
čila na prvním místě. V pátek  26. 6. 
2015 proběhl na našem hřišti závěreč-
ný turnaj o přeborníka okresu starších 
přípravek. Turnaje se zúčastnily týmy 
z Rožnova pod Radhoštěm, Vigantic, 
Valašského Meziříčí, Ratiboře, Hově-

SK LSK LSK LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   zí a domácí Lidečko. Vítězem a také 
přeborníkem okresu kategorie star-
ších přípravek se stal tým Rožnova, 
na druhém místě skončilo Valašské 
Meziříčí a třetí pozici obsadilo Hově-
zí. Naše přípravka skončila na čtvr-
tém místě se ziskem 5 bodů. Turnaj 
se velmi povedl, přišlo hodně lidí. 
Navštívil nás i předseda Okresního 
fotbalového svazu pan Stanislav Vo-
lek a sekretář OFS pan Hastík. Oba 
byli s organizací turnaje, kterou mělo 
na starosti Lidečko, velmi spokojeni. 
Tým mladší přípravky se v sobotu 
zúčastnil celookresního turnaje o pře-
bor ní ka  mla dš í ch p ř íp ra vek 
v Karolince, kterou pořádal Okresní 
fotbalový svaz. Naše děti podaly po 
Dětském dnu ve škole, kdy toho moc 
nenaspaly, opravdu heroický výkon a 
jen smůla rozhodla o tom, že jsme 
skončili už v osmifinále. Jinak u obou 
přípravek oceňujeme hlavně to, že 
naše nejmenší děti fotbal opravdu ba-
ví. Poctivě navštěvují tréninky a jsme 
rádi, že můžeme vést tyto děti ke 
sportu a fotbalu. Tentokrát v září bu-
deme pořádat nábor pro malé „cérky 
a ogary“. Zveme na něj všechny rodi-
če a děti, které mají zájem o fotbal 
nebo o sport jako takový. Budeme 
vás včas informovat prostřednictvím 
obecního rozhlasu, nástěnek a školy. 
Pro nás, jako vedení zdejšího klubu, 
je to velká radost, když na tréninku 
vidíme 20-25 dětí, které jsou ze spor-
tu opravdu nadšené, a zároveň ale 
chceme, abychom ten tým neustále 
doplňovali, takže vás všechny srdeč-
ně zveme.  

     Plánujeme turnaj složek i penalto-
vý turnaj pro obyvatele naší obce. Ta-
ky budeme pořádat žákovský turnaj, 
který letos chceme poprvé pojmeno-
vat jako „Memoriál Aloise Františá-
ka“. Dále jsou v plánu minimálně dvě 
brigády. Chceme spravovat trávník 
před brankami a pustit se i do rekon-
strukce našich střídaček, které podle 
daných parametrů musíme zvětšit. 
První brigáda proběhla v sobotu     

AČKO 

DOROST 

STARŠÍ  ŽÁCI 

MLADŠÍ A STARŠÍ 
PŘÍPRAVKA 

LÉTO V NAŠEM 
FOTBALOVÉM KLUBU 
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VVVÝSLEDKYÝSLEDKYÝSLEDKY   FOTBALUFOTBALUFOTBALU   ---   VÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉ   TABULKYTABULKYTABULKY   

1. Dol. Bečva 26 18 3 1 4 79:32 61 13 9 1 1 2 45:18 30 13 9 2 0 2 
2. Horní Lideč 26 18 2 1 5 67:30 59 13 10 1 0 2 38:16 32 13 8 1 1 3 
3. Val. Polanka 26 18 2 0 6 59:32 58 13 10 1 0 2 32:17 32 13 8 1 0 4 
4. Prostř. Bečva 26 14 1 5 6 70:30 49 13 7 1 2 3 41:15 25 13 7 0 3 3 
5. Hutisko 26 10 3 3 10 51:45 39 13 6 2 2 3 29:18 24 13 4 1 1 7 
6. Lhota u Vs. 26 11 0 4 11 54:50 37 13 7 0 1 5 31:23 22 13 4 0 3 6 
7. Hovězí 26 10 2 2 12 45:40 36 13 7 0 2 4 25:14 23 13 3 2 0 8 
8. Lidečko 26 8 4 4 10 47:53 36 13 5 2 1 5 30:25 20 13 3 2 3 5 
9. Jablůnka 26 8 4 3 11 37:61 35 13 5 2 1 5 18:22 20 13 3 2 2 6 
10. Kateřinice 26 8 2 6 10 61:55 34 13 4 1 3 5 32:26 17 13 4 1 3 5 
11. Zašová 26 6 6 2 12 35:55 32 13 5 2 1 5 17:25 20 13 1 4 1 7 
12. Franc. Lhota 26 7 3 4 12 52:57 31 13 3 2 2 6 27:29 15 13 4 1 2 6 
13. Ratiboř 26 6 4 3 13 37:67 29 13 4 3 1 5 27:33 19 13 2 1 2 8 
14. Janová 26 1 3 1 21 26:113 10 13 1 3 1 8 12:35 10 13 0 0 0 13 

   3 2 1 0 celkem   3 2 1 0 doma   3 2 1 0  
47 
37 
27 
40 
6 
4 
5 
-6 
-24 

6 
-20 
-5 
-30 
-87 

 
31 
27 
26 
24 
15 
15 
13 
16 
15 
17 
12 
16 
10 
0 

venku 
34:14 
29:14 
27:15 
29:15 
22:27 
23:27 
20:26 
17:28 
19:39 
29:29 
18:30 
25:28 
10:34 
14:78 

Krajská soutěž 1.B třída skupina A 

Krajská soutěž DOROSTU skupina A 

OP STARŠÍCH ŽÁKŮ OP STARŠÍ PŘÍPRAVKY SKUPINA A 
  tým záp + 0 - skóre  PK  

1. Kateřinice 23 20 1 2 137:25:00 61  
2. Juřinka B 23 17 2 4 124:33:00 53  
3. Ústí 22 14 1 7 72:45:00 43  
4. V. Bystřice 23 13 1 9 85:45:00 41 1 
5. Halenkov 22 12 3 7 50:32:00 40 1 
6. Zašová 22 11 4 7 48:37:00 40 3 
7. Lidečko 22 12 1 9 63:51:00 38 1 
8. Vigantice 22 10 2 10 61:43:00 32  
9. V. Polanka 23 10 1 12 57:61 31  

10. Hrachovec 24 7 5 12 44:82 28 2 
11. Lhota 23 4 4 15 36:106 20 4 
12. Fra. Lhota 24 3 1 20 27:156 10  
13. Hovězí 23 1 2 20 0,738889 6 1 

(prav) 

-25 
-17 
-10 
-4 
-6 
-4 
-7 

(-1) 
(-5) 

(-10) 
(-17) 
(-26) 
(-28) 

  tým záp + 0 - skóre body (prav) 

1. Lidečko 17 14 1 2 143:43:00 43 -19 
2. Hovězí 17 14 1 2 143:53:00 43 -16 
3. Val. Polanka 18 12 2 4 134:61 38 -11 

4. N. Hrozenkov 18 9 3 6 103:81 30 -3 

5. FC V. Karl.+Karol. 18 9 1 8 137:69 28 -1 
6. Hošťálková 17 8 1 8 115:106 25 (-2) 
7. Kateřinice 18 8 0 10 85:83 24 (-3) 
8. Halenkov 17 4 1 12 90:126 13 (-14) 
9. Liptál 17 4 0 13 62:152 12 (-12) 

10. Val. Příkazy 17 0 0 17 34:272 0 (-24) 

1. Štítná n.Vl. 26 22 0 3 1 119:18 69 13 13 0 0 0 83:4 39 13 9 0 3 1 
2. Poličná 26 18 0 2 5 103:34 56 13 8 0 2 3 44:18 26 12 10 0 0 2 
3. Slavičín 26 17 1 1 7 98:39 54 13 9 1 1 2 60:17 30 13 8 0 0 5 
4. Újezd 26 17 1 1 7 91:56 54 13 9 0 0 4 49:29 27 13 8 1 1 3 
5. Val. Polanka 26 14 3 1 8 82:62 49 13 8 3 0 2 50:25 30 13 6 0 1 6 
6. Lidečko 26 13 1 2 10 70:50 43 13 6 0 0 7 39:31 18 13 7 1 2 3 
7. Juřinka 26 12 2 1 11 50:76 41 13 9 1 0 3 28:25 29 13 3 1 1 8 
8. Ratiboř 26 13 0 1 12 94:69 40 13 8 0 0 5 64:33 24 13 5 0 1 7 
9. Mladcová 26 11 2 1 12 53:66 38 13 7 1 0 5 33:26 23 13 4 1 1 7 
10. V. Karlovice 26 8 0 3 15 34:63 27 13 5 0 2 6 17:22 17 13 3 0 1 9 
11. Vlachovice 26 4 4 2 16 37:68 22 13 3 2 0 8 25:32 13 13 1 2 2 8 
12. V. Klobouky 26 5 2 2 17 29:83 21 13 1 2 2 8 12:39 9 13 4 0 0 9 
13. Provodov 26 4 3 1 17 44:112 19 12 3 1 1 7 24:37 12 13 1 2 0 10 
14. Hovězí 26 2 2 0 22 26:134 10 13 1 2 0 10 15:49 7 13 1 0 0 12 

   3 2 1 0 celkem   3 2 1 0 doma   3 2 1 0  
101 

69 
59 
35 
20 
20 
-26 
25 
-13 
-29 
-31 
-54 
-68 
-108 

 
30 
30 
24 
27 
19 
25 
12 
16 
15 
10 
9 

12 
7 
3 

venku 
36:14 
59:16 
38:22 
42:27 
32:37 
31:19 
22:51 
30:36 
20:40 
17:41 
12:36 
17:44 
20:75 
11:85 

27. 6. 2015. Na další zveme  všechny členy SK Lidečka a 
připomínáme, že jsme si na schůzi schválili deset brigád-
nických hodin pro každého člena. Pokud budete mít čas, 
přijďte nám pomoct, abychom toho stihli co nejvíc. Dále 
vám chceme dát na vědomí, že v letošním roce, díky ve-
dení naší obce a schválené dotaci, dojde k rekonstrukci 
celého venkovního areálu kolem hřiště.   

        Závěrem chceme poděkovat všem našim fanouš-
kům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají, ať už 
jako pořadatelé na zápasech, pomocníci na brigádách ne-
bo svými hlasivkami a podporou při našich zápasech. 
Jsme za vás opravdu vděčni a budeme se snažit, abychom 
vás na těch zápasech opravdu bavili.  

 Josef Hyžák 
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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: Ing. Marcela Unzeitigová, Ing. Vojtěch Ryza, p. Milena Pavlíková,  Mgr. Erika Garguláková a p. Růžena 

Kopečková. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

Bělaška Jaroslav 87 let   Poláchová Anežka 84 let 

Bojdová Anna 92 let   Sekula František 80 let 

Brhlová Marie 93 let   Slováček František 84 let 

Buček Jan 80 let   Surmařová Anna 75 let 

Čechová Zdenka 70 let   Surmařová Ludmila 84 let 

Dorňáková Františka 75 let   Šerá Božena 75 let 

Filák Alois 75 let Kubica Karel 81 let Šviráková Marie 80 let 

Filák Ladislav 75 let Kulíšek Alois 75 let Trochta Jaroslav 75 let 

Filák Vladimír 70 let Kurtinová Františka 86 let Vaněk Alois 81 let 

Františák Karel 82 let Martinková Marie 81 let Vaněk Ladislav 81 let 

Františáková Františka 85 let Matochová Ludmila 85 let Zádrapa Antonín 75 let 

Františáková Františka 85 let Mareček Josef 80 let Zádrapa František 93 let 

Garguláková Ludmila 94 let Mikulajová Anna 88 let Zádrapa Ladislav 86 let 

Haspala Miloslav 75 let Molková Ludmila 80 let Zádrapová Jaroslava 70 let 

Hrabicová Marie 70 let Novosad Alois 70 let   

Chupíková Anna 85 let Pavelková Ludmila 80 let   

Chupíková Ludmila 81 let Pavlík Alois 86 let   

Jařabová Božena 82 let Pavlíková Anna 81 let   

Juřička Bohumil 70 let Pastorčák Antonín 86 let   

Kohoutek Vladimír 70 let Pastorčáková Marie 80 let   

Juřička Oldřich 83 let Pastorčák Karel 70 let   

Našim jubilantům přejeme 
vše dobré, hodně zdraví, 

štěstí a Božího požehnání. 

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko 
vás tímto co nejsrdečněji zve 

na 46. ročník soutěže 
O PUTOVNÍ POHÁR ČERTOVÝCH SKAL 

 Bohaté občerstvení je zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

 Kdy:  neděle 2. 8. 2015 
 Kde:  areál pod Čertovými skalami Lidečko 

 Začátek:  12.00 h 

SK Lidečko pořádá v sobotu 8. 8. 2015 v 20.00 h              
na myslivecké chatě v Račném 

LEGENDÁRNÍ ZÁBAVU                 
SE SKUPINOU REFLEXY 

Na tuto skvělou akce jste všichni srdečně zváni. 

SK LIDEČKO PLÁNUJE                              
TURNAJ SLOŽEK I PENALTOVÝ TURNAJ      

PRO OBYVATELE NAŠÍ OBCE.  

Termín upřesníme na internetových stránkách, fa-
cebooku a bude vyhlášen obecním rozhlasem. 


