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     Přes devadesát tisíc lidí si přišlo 
ve středu 9. 12. zazpívat koledy na 
náměstí, návsi, do kostelů i obchod-
ních center. K akci regionálních De-
níků Česko zpívá koledy se připojilo 
několik stovek míst z celé České re-
publiky, ale i ze zahraničí. Zpívalo se 
v Instanbulu, Madridu či Římě. Jed-
nalo se již o 5. ročník této unikátní 
zpěvácké akce, která  má alespoň 
pomyslně spojit všechny kouty naší 
země.  

     Největší sbor koledníků spustil 
přesně  v 18 hodin Nesem vám novi-
ny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem 
spolu do Betléma, Jak jsi krásné ne-
viňátko a Pásli ovce Valaši. 

     Už kolem půl šesté se před Spole-
čenským centrem začali scházet první 
zpěváci. Před šestou hodinou bylo již 
parkoviště zaplněno. I přes nepřízni-
vé počasí přišli nejen místní občané, 
ale i lidé z okolních vesnic. Úderem 
18. hodiny koledy rozezněly i Lideč-
ko. Hudební doprovod ke všem kole-
dám zajistily děti z naší základní ško-

ly. Po posledních tónech se vydal 
průvod dětí s rozsvícenými lucernič-
kami v doprovodu svých rodičů či 
prarodičů směrem k obecnímu úřadu, 
kde za hlasitého odpočítávání dětí byl 
slavnostně rozsvícen vánoční strom. 
Po společné písni Vánoce, Vánoce 
přicházejí jsme se pomalu rozcházeli.  

     Děkujeme vám všem, kteří jste se 

tohoto příjemného adventního setkání 
zúčastnili. Poděkování patří také 
manželům Pavlíkovým za organizač-
ní výpomoc. Největší dík si zaslouží 
paní Mgr. Lenka Bartoňová, učitelka 
naší školy, která Lidečko do této akce 
přihlásila a zároveň také organizačně 
vše zajistila. 

Mgr. Erika Garguláková 
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Krásné a požehnané svátky vánoční,  

hodně zdraví, štěstí, lásky, pokoje a  

hojnost Božího požehnání v novém roce 2016  

přeje všem občanům Lidečka  

 

Obecní úřad Lidečko, zastupitelstvo obce,                           

Společenský klub a redakční rada 
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     Pomalu, ale jistě máme konec 
roku. Pokusím se shrnout v těchto 
několika větách hlavní práce, které 
se podařily uskutečnit.  

     V  l é t ě  b y l a  d o kon č e n a  
„Revitalizace středu obce Lidečko – 
I. etapa.“ Jednalo se o zásadní úpra-
vu území za restaurací a před 
moštárnou. Tento projekt se velmi 
podařil a dané místo se proměnilo 
natolik, že si ani nedokážeme a ani 
nechceme představit, jak to předtím 
vypadalo. Projekt byl realizován 
z  dotací  z  Evropské un ie 
z Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava.  

     Na začátku roku jsme se rozhodli, 
i přestože se s tím původně nepočíta-
lo, podat žádost na II. etapu revitali-
zace. Dotaci jsme získali a projekt je 
také dokončen. Střed obce pomalu 
dostává finální podobu.  

     Ten, kdo chodil hrát tenis nebo 
fotbal na víceúčelové hřiště, může 
potvrdit, že povrch na hřišti již po-
malu, ale jistě dosloužil. Díky našim 
dětem a mládeži, kteří se zapojili do 
projektu „Děti a mládež z Lidečka 
opravují hřiště“, jsme získali dotaci 
na opravu nejen povrchu, ale také 
nových mantinelů a zábran. Dotaci 
jsme získali z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj z Programu obnovy venko-
va.  

     Dalším místem, které doznalo 
zásadních změn, je prostor pomníku 
padlých u vstupu do areálu kostela. 
Toto místo se stalo skutečným piet-
ním místem s připomínkou obětí I. a 
II. světové války. Obzvlášť v dnešní 
době získává připomínka obětí válek 
na významu. Dotace na realizaci 
byla získána ze Zlínského kraje.  

     Doposud jsem popisoval projek-
ty, na které byla získána dotace. Bez 
dotací jsme se pustili do realizace 
bytů nad mateřskou školou, kdy dva 
byty 1+1 byly dokončeny a na dal-
ších dvou bytech 3+1 se pracuje a 

měly by být do února také dokončeny.  

     Položil se živičný koberec ve 
středu obce i mimo plánovaná místa 
v rámci revitalizace a byla také opra-
vena cesta položením první vrstvy 
živičného koberce v lokalitě nad že-
lezniční zastávkou.  

     Vlastními pracovníky a najatými 
stroji jsme položili několik desítek 
metrů vodotečné kanalizace včetně 
vtokových šachet a odvedení vyvě-
rající vody v lokalitě nad hřištěm. 
Provedli jsme prodloužení vodoteč-
né kanalizace, stokové kanalizace a 
vodovodního řádu pro nové rodinné 
domy.  

     Průběžné jsme prováděli a dělá-
me opravy a údržby majetku obce 
vlastními pracovníky. 

     Kromě investicí, oprav a údržby 
je důležité také to, zda se podařilo 
uskutečnit a podpořit tradiční kultur-
ní, společenské a sportovní akce. 
Všechny plánované akce, jak bývá 
tradicí, byly řádně připraveny a pro-
běhly s obětavým nasazením všech, 

kteří byli do organizace zapojeni. A 
za to jim patří velký dík. Velký dík 
patří také Společenskému klubu Li-
dečko, nejen za to, že společně 
s obcí pořádá významné akce a za-
jišťuje jejich organizaci, ale také za 
to, že se pravidelně měsíčně jeho 
členové scházejí, a tak se potkávají 
zástupci všech organizací působících 
v obci a informují se o plánech a 
pomáhají s přípravou akcí.  Není to 
obvyklé, ale o to více potřebné. 

     Závěrem bych chtěl všem obča-
nům obce a jejich rodinám popřát, 
aby si vánoční svátky prožili společ-
ně v pokoji, radosti a s duchovním 
rozměrem, který dává Vánocům 
v dnešní konzumní společnosti ten 
správný rozměr. V roce 2016 přeji 
nám všem hodně zdraví, štěstí, po-
koje, vzájemné tolerance, mnoho 
síly k naslouchání a k odpuštění, 
úspěchů v pracovním i osobním ži-
votě a Boží požehnání. Vše dobré 
přeje 

Ing. Vojtěch Ryza 

hrdý starosta obce lidečko 

RRROKOKOK      2015  2015  2015  VVV      LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   

VÁŽENÍ OBČANÉ, 
     když jsem v roce 2010 přebíral obecní lesy, zaregistroval jsem obavy o 
to, jestli se netěží moc dřeva v  obecních lesích. Tenkrát jsem popsal do 
obecního Zpravodaje proces, podle kterého se na základě schváleného dese-
tiletého hospodářského plánu v lesích hospodaří. Tento plán nám mimo jiné 
zákonné ustanovení stanoví i závaznou výši těžby, která je možná. Toto je 
pod kontrolou orgánů státní správy lesního hospodářství.  

     Oproti tomuto plánu každý rok zašetřujeme určité množství m3 pro pří-
pad jakékoliv kalamity. Máme i značný podíl porostů v mýtním věku i po-
rostů přestárlých, některé z nich vykazují výskyt červené hniloby a třeba po-
rosty ve Stráži jsou tzv. prvolesy, ve kterých je toto ještě markantnější, pro-
tože to jsou první porosty na zemědělských půdách.  

     Jelikož by bylo toto třeba rozepsat mnohem podrobněji, budu vás o hos-
podaření obecních lesů informovat pokud možno v každém Zpravodaji a 
kdokoliv by chtěl tyto informace ode mě osobně, není v tom vůbec žádný 
problém.  

     Dovolte mně, abych vám na závěr popřál krásné a klidné prožití vánoč-
ních svátků se svými nejbližšími a hodně dobrého do nového roku 2016. 

Brhel Stanislav 

správce obecních lesů 
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mohli upravit značné území, které to potřebovalo jako 
sůl. Domnívám se, že s ohledem na velmi krátký čas, 
který na přípravu byl, se to podařilo velmi dobře a celý 
prostor doznal zásadních změn. Kdyby nebyla dotace, 
dělali bychom to postupně na etapy po několik let. Dota-
ce byla získána z Evropské unie z Regionálního operač-
ního programu Střední Morava. Přesná výše dotace bude 
upřesněna až po závěrečném vyúčtování a měla by se 
pohybovat z celkové částky ve výši 80%. Celková část-
ka činila za realizaci včetně DPH 5 875 486  Kč.   
     Realizací toho projektu se střed obce stal o poznání 
krásnější. Věřím, že i tímto se potvrzuje, že obec se kaž-
dým rokem stává krásnější a rozvoj obce se ubírá správ-
ným směrem. 

Ing. Vojtěch Ryza 

     V listopadu byl dokončen projekt „Revitalizace stře-
du  obce – II. etapa“.  
     Původně se tento projekt měl uskutečnit až v příštím 
roce. Na poslední chvíli se nám podařilo zjistit, že 
v tomto programovacím období takové projekty nebu-
dou podporovány a nebudeme moci na ně získat dotace.  
     Proto s vypětím všech sil se podařilo vypracovat pro-
jekt a zajistit mnoho dalších administrativních úkonů a 
podat žádost o dotaci. Ta byla podpořena, a tak jsme 

RRREVITALIZACEEVITALIZACEEVITALIZACE   STŘEDUSTŘEDUSTŘEDU   OBCEOBCEOBCE   ---   II. II. II. ETAPAETAPAETAPA   

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ   VEVEVE   SBĚRUSBĚRUSBĚRU   KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   

     Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže sběru 
kelímků. 

     Pro každého z vás je připravena odměna, kterou si 
můžete vyzvedávat od 22. 12. 2015 na Obecním úřadě v 
Lidečku. 

     Zároveň oznamuje, že v příštím roce bude soutěž 
opět pokračovat.  

1. Adéla, Kateřina a Vojtěch Šomanovi 56,7 kg 

2. Karel Machů 52,8 kg 

3. Patrik, Markéta, Rozálie Ščotkovi 46,1 kg 

4. Lukáš Kubica 43,3 kg 

5. Radek a Jan Janáčovi 41 kg 

6. Šimon Surových 30,5 kg 

7. Kateřina Valová 18 kg 

8. Michal a Šimon Satinovi 16 kg 

9. Lukáš a Dominik Hyžákovi 14 kg 

10. Monika a Klára Smolíkovy 12 kg 

11. Aneta a Filip Kulíškovi 11,6 kg 

12. Pavlína, Matěj a Šimon Zádrapovi 11 kg 

13. Lukáš a Vašek Martinkovi 6,9 kg 

14. František a Anežka Smítkovi 5,5 kg 

15. Marek Dorničák 4,6 kg 

     Možná mnozí nevíte, že náš občan pan Josef Gargu-
lák z č. p. 454 se věnuje běhu na dlouhé tratě a ve své 
kategorii M59 (tj. 50 - 59 let) dosahuje skvělých výsled-
ků. 

     V letošním roce se zúčastnil 13 závodů, vždy s vyni-
kajícím umístěním. Byl to např.: 

Josefský běh Zlín (10 km) - 1. místo ve své kategorii 

Štramberská desítka (10 km) - 3. místo ve své kategorii 

Zlínská lesní hodinovka - 2. místo ve své kategorii 

Půlmaraton v Olomouci (21,5 km) - 11. místo ve své 
kategorii. Celkově 250. Super umístění. 

Tes Valachiarum (18 km) - 1. místo ve své kategorii. 
Byl zde velmi náročný terén se značným převýšením. 

     Gratulujeme panu Josefu Gargulákovi k těmto skvě-
lým výsledkům a přejeme pevné zdraví, aby se mohl i 
nadále věnovat tomuto náročnému koníčku.     
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SSSETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SCHOLSCHOLSCHOL   
     V sobotu 10. října 2015 se uskutečnil již 9. ročník Se-
tkání schol, který byl tentokrát motivován biblickým ci-
tátem: „Já jsem dobrý Pastýř, znám své ovce a ony znají 
mne“.  
     Tento den jsme společně zahájili mší svatou v našem 
kostele, kde se o hudební doprovod postarala VeKa, a 
další program se pak převážně odehrával ve Společen-
ském centru.  
     Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 schol 
(Baby Scholička ze Zlína, Prorokec Bojkovice, Brumov-
Bylnice, Francova Lhota, Horní Lideč, Lidečko, Myslo-
čovice, Pržno, Cantiamo Slušovice, Staré Město, Střelná, 
Valašské Klobouky, Valašská Polanka, Velké Karlovice 
a Vizovice), které vystupovaly ve dvou blocích. Během 
celého dne byl připraven i pestrý doprovodný program. 
Účastníci měli možnost si něco hezkého vyrobit, nechat 
si namalovat obličej, jezdit na koních, vyzkoušet si horo-
lezeckou stěnu, mohli se podívat na práci pastevních psů 
s hospodářskými zvířaty a také se mohli nechat vyfotit 
ve fotokoutku.  
     Protože jsme si chtěli připomenout i dvousté výročí 
narození Dona Boska, pozvali jsme mezi nás salesiána P. 
Stanislava Jonáška, který si pro nás připravil workshop o 
životě Dona Boska.  
     Připomněli jsme si také narozeniny postavy Večerníč-

ka, a proto není divu, že nás během tohoto dne navštívilo 
i několik večerníčkových postav. Svou nešikovností nás 
pobavili Pat a Mat, ze 3. B za námi na chvíli přiběhli 
Mach a Šebestová a z klobouku najednou vyskočili ka-
marádi Bob a Bobek.  
     Dalším bodem programu byl koncert scholy VeKa 
(Vesmírná Kapela), která u nás v Lidečku strávila celý 
víkend a kromě sobotního vystoupení hudebně doprovo-
dila i nedělní mši svatou, což byla hlavně pro místní far-
níky určitě příjemná změna.  
     Celý den jsme zakončili koncertem slovenské kapely 
Sama Slama, která svým nadšením a energií zvedla ze 
židlí všechny přítomné, nehledě na věkovou kategorii a 
všichni jsme si jejich koncert společně hezky užili. 
     Prožili jsme den plný radosti, zpěvu, smíchu, poznali 
jsme nové přátele, vzájemně jsme se mohli obohatit a 
chválili jsme tak Pána Boha. Děkujeme účinkujícím, 
hostům, a také vám, kteří jste toto Setkání schol podpoři-
li svou účastí, finančním či hmotným darem nebo svou 
pomocí a modlitbou.  
     Všem moc děkujeme a vážíme si vaší podpory! 

     schola Lidečko 

JAK BÝT AUTOMATICKY INFORMOVÁN O AKTUÁLNÍCH INFORMACÍCH Z OBECNÍCH 

INTERNETOVÝCH STRÁNEK?  

V případě zájmu o aktuální informace z internetových stránek obce Lidečko (www.lidecko.cz) se můžete 
zaregistrovat prostřednictvím formuláře, který je umístěn v zápatí. Vyplňte vaše jméno a platnou emailovou adresu. 
Po odeslání obdržíte kontrolní email, kde je potřeba kliknout na odkaz pro dokončení registrace. Poté budete 
pravidelně dostávat informační email pokaždé, když se na stránkách objeví nový příspěvek. 

     Druhou variantou je možnost využití RSS zdroje (http://www.lidecko.cz/feed/), který je možné číst pomocí 
příslušné aplikace. 



Stránka 5 
ZPRAVODAJ IV.  

MMMLADÍLADÍLADÍ   HASIČIHASIČIHASIČI   

DDDĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝ   KROJOVANÝKROJOVANÝKROJOVANÝ   BÁLBÁLBÁL   

PPPRACOVNÍRACOVNÍRACOVNÍ   DOBADOBADOBA   OÚ  OÚ  OÚ  
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SVÁTKŮSVÁTKŮSVÁTKŮ   

Po 21. 12. 
  7.00 - 12.00 
13.00 - 16.30 

Út 22. 12. 7.00 - 11.00 

St 23. 12. ZAVŘENO 

Čt 24. 12. ZAVŘENO 

Pá 25. 12. ZAVŘENO 

Po 28. 12. 7.00 - 14.00 

Út 29. 12. 7.00 - 14.00 

St 30. 12. 7.00 - 14.00 

Čt 31. 12. ZAVŘENO 

Pá 1. 1. ZAVŘENO 

     V sobotu 14. listopadu 2015 se ve 
Společenském centru uskutečnil již 
6. Dětský krojovaný bál.  

     Na organizaci tohoto bálu se po-
dílelo Občanské sdružení  Lidčan ve 
spolupráci se soubory Malý Valá-
šek  Lidečko a Valášek Horní Lideč 
pod záštitou obcí Lidečko a Horní 
Lideč. Jako hosté zde vystoupil dět-
ský národopisný soubor Divíšek 
Horní Lhota, dětský folklorní  krou-
žek města Modřice,  dětský národo-
pisný soubor Valášek Horní Lideč a 
náš Malý Valášek. Tento bál byl 
nejen přehlídkou krásného folklóru 
všech zúčastněných dětí, ale také 
různorodých krojů.  

     Účastníky bálu pozdravil pan sta-
rosta obce Lidečko Ing. Vojtěch Ry-
za. Sobotní odpoledne provázela 
cimbálová muzika Lidčan z Horní 
Lidče. Nejprve se všechny děti před-
stavily společnou promenádou se sta-

rodávným krokem, dále tančily různé 
figurální tance a hrály hry. Soubory 
se představily  svými pásmy  a  pro-
gramy. Děti se také zúčastnily loso-
vání bohaté tomboly, která byla pro 
ně připravena.  

     Ráda bych tímto poděkovala 
všem účinkujícím, vedoucím jednot-
livých souborů, cimbálové muzice, 
vám rodičům a všem ostatním hos-
tům za účast. Zvláštní poděkování 
paní Vlaďce Bistré, která připravila a 
moderovala program celého bálu. 
Velké poděkování patří sponzorům 
za finanční podporu, pracovnicím 
Školní jídelny v Lidečku za přípravu 
jídla, také maminkám, které pomohly  
při přípravě a průběhu bálu. Poděko-
vání patří děvčatům ze scholy za pro-
dej cukrovinek a pamlsků v baru. 
Všem ještě jednou patří velký dík. 

Milena Pavlíková 

      

     Jak si možná mnozí z vás všimli, tak i v tomto roce se v hojném počtu 
scházeli na zbrojnici nebo na cvičišti (u Machového mostu) mladí hasiči 
z Lidečka. 
     Všechny děti se pravidelně zúčastňovaly tréninků a bylo vidět, že jim je 
tento sport blízký. Tato rozmanitá skupina malých „cérek“ a „ogarů“ se dle 
věku dělí na MLADŠÍ a STARŠÍ žáky. 
     Oba týmy se v uplynulé sezóně zúčastnily 9 ligových a 1 neligové soutě-

že. I když výsledky nebyly vždy dle 
našich představ…., zapálení a snaha 
nikdy na žádné soutěži nechyběly!!! 
     Pochvalu si zaslouží i Jan Zádra-
pa, který reprezentoval SDH Lidečko 
na dvou soutěžích jednotlivců. 
     Odměnou za snahu v tomto roce 
bylo nocování na hasičské zbrojnici, 
kde jsme společně zhodnotili a ukon-
čili letošní sezónu. I když sportovní 
zápolení již skončilo, nelenošíme a 
dále se scházíme, abychom se zdoko-
nalili v oblasti požární ochrany. Učí-
me se např. vázání základních uzlů, 
poznáváme značky, rozpoznáváme 
druhy hasebních látek - jak se použí-
vají a k čemu slouží, seznamujeme se 
se základy první pomoci, a také se 
snažíme utužovat náš kolektiv, napří-
klad hraním různých her. 
     Všem dětem, které tento kroužek 
navštěvují, a jejich vedoucím patří 
velký dík! Doufáme, že v roce 2016 
bude o tento sport stejně velký zájem 
a těšíme se i na nové členy, které me-
zi nás tímto zveme. 
     Chceme poděkovat vedení sboru, 
Obci Lidečko, rodičům dětí a všem, 
kteří nám fandí v této činnosti. 

mladí hasiči z Lidečka 
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ZZZÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍ   UMĚLECKÁUMĚLECKÁUMĚLECKÁ   ŠKOLAŠKOLAŠKOLA   VVVSETÍNSETÍNSETÍN   
     Vážení přátelé,  milí žáci,  

     pozvolna se nám přiblížilo období 
Vánoc. Naši žáci a učitelé pro Vás 
připravili krásná adventní vystoupení, 
vánoční koncerty, představení a vý-
stavy. Co víc si můžeme přát než ra-
dost z našich žáků, kteří pro vás 
s plným nasazením vytvořili se svými 
učiteli předvánoční atmosféru, jejich 
rozzářené oči při svých vystoupeních 
a pohodu nejen v celém vánočním 

období. 

     Rád bych vám i našim žákům 
chtěl tímto popřát v závěru kalendář-
ního roku radostné prožití vánočních 
svátků, dostatek sněhu a do nového 
roku 2016 především pevné zdraví, 
štěstí, klidné dny po celý rok a mnoho 
úspěchů ve vašem osobním i pracov-
ním životě. 

     Chci popřát také do nového roku 
našim pedagogům, kteří svědomitě a 

SPOLEČENSKÝ KLUB LIDEČKO 

     děkuje všem spoluobčanům, 
kteří se v roce 2015 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 2016 hod-
ně zdraví, štěstí, Božího požehnání 
a osobní pohody. 

DDDENENEN   SSS   VIZÁŽISTKOUVIZÁŽISTKOUVIZÁŽISTKOU   SESESE   VYDAŘILVYDAŘILVYDAŘIL   

     V kosmetice Jana v Lidečku se 
během října a listopadu dvakrát usku-
tečnil Den s vizážistkou.  

     Pozvání do kosmetiky přijala Re-
nata Mejzrová - profesionální vizá-
žistka s dlouholetou praxí v líčení na 
reklamu, fotografii, kameru, spolu-
práci s TV a nyní se zaměřuje na pro-
měny. U ní jsem absolvovala kurzy 
líčení a vizážistiky.  

     Poradenství probíhalo individuální 
formou. Každá žena  mohla využít 
půlhodinu, kdy se vizážistka věnovala 
pouze jí, doporučila vhodné vlasové 
úpravy, typ líčení, oblečení i doplňků. 

     Probraly jsme témata líčení vhod-
ných na každodenní nošení pro různé 
věkové kategorie od teenagerů po 
zralou pleť. Častá věta: „Já nemám 
čas se nalíčit.“ se krásně proměnila 
v heslo: „Já si zasloužím o sebe pe-
čovat.“ 
     Děkuji ženám, které se zúčastnily, 
a v příštím roce se těším na setkávání 
s vámi v kosmetice. Máte se na co 
těšit, chystám něco, co tu ještě neby-
lo. 

kosmetička Jana Kosečková 

                                 VVVČELAŘIČELAŘIČELAŘI   INFORMUJÍINFORMUJÍINFORMUJÍ.........   
     Základní organi-
zace včelařů Lideč-
ko eviduje 45 členů 
z Lidečka a blízkého 
okolí. Zazimovali 
jsme 320 včelstev. 

Konečně se zastavilo snižování počtu 
včelstev v naší oblasti důsledkem 
moru včelího plodu, kdy od vypuknu-
tí nemoci bylo spáleno již 173 včel-
stev u 26 našich členů, včetně veške-
rého zařízení a pomůcek potřebných 
k naší činnosti. Dále evidujeme dva 
kroužky mladých včelařů, které na-
vštěvuje 15 dětí. Za pomoci sponzor-
ských darů se nám podařilo částečně 
dovybavit kroužky dvěma včelstvy, 
pomůckami potřebných k výuce, pro-
tože i jejich včelstva a vybavení bylo 
spáleno. Tím bych chtěl poděkovat 
vedoucím panu Brhlovi a panu Ma-

chů, že si v dnešní uspěchané době 
najdou čas vychovávat další mladou  
generaci  včelařů. Děti se zúčastnily 
oblastní soutěže „Zlatá včela“ v Rož-
nově pod Radhoštěm, kde jako druhá 
nejpočetnější skupina reprezentovala 
náš spolek včelařů. 
     Letošní rok začal pro nás jako rok 
volební. Chtěl bych poděkovat býva-
lému vedení spolku v čele s  předse-
dou panem Bajzou za jeho obětavou a 
dlouhodobou činnost a slibujeme, že 
se budeme snažit v jejich činnostech 
pokračovat. 
     Myslím, že, až na stálou hrozbu 
nemoci, byl pro nás rok medově vy-
dařený. Většina z vás si od našich 
členů v průběhu roku zakoupila med 
a tím jste nás všechny podpořili 
v naší činnosti. 
     Na závěr bych chtěl poděkovat 

sponzorům a Obecnímu úřadu Lideč-
ko za podporu naší činnosti. 
     Všichni vám přejeme krásné vá-
noční svátky a v novém roce 2016 
pevné zdraví a spokojenost. 

za  ZO ČSČ 
předseda Zdeněk Novák 

mnohdy s velkým nasazením, často 
ve svém osobním volnu a nad rámec 
výuky velmi profesionálně připravují 
vaše děti ve studijních uměleckých 
oborech hodně zdaru, štěstí, pohody a 
především klidu v jejich náročné prá-
ci.  

     Krásné a požehnané Vánoce. 

     Na další úspěšnou spolupráci 
s vámi v roce 2016 se těší 

Roman Konůpka    
ředitel školy 
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     Poslední listopadový den se v naší knihovně tvořilo. 
Vyráběli jsme vánoční výrobky – vánoční strom, zvonky 
nebo anděly.  
     Tvoření se zúčastnilo mnoho dětí ze základní školy a 
přišli také rodiče s dětmi. Prožili jsme moc pěkné odpo-
ledne. 
     Srdečně zveme všechny, i nové čtenáře, do naší 
knihovny. Pondělí - středa od 14.00 - 16.30 h. 

knihovna Lidečko 

Klub přátel školy vás všechny srdečně zve na již tradiční 
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI, který se koná v sobotu 23. 1. 2016 v 13.00 h, 

a zároveň na 
MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ. Ten se uskuteční také 23. 1. 2016 v 20.00 h.            

10. L10. L10. LIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝ   JARMARKJARMARKJARMARK   

     V sobotu 7. listopadu 2015 se uskutečnil již 10. Li-
dečkovský jarmark, na jehož pořádání se podílely   ně-
které složky naší obce, a to pod patronací Společenské-
ho klubu a Obce Lidečko.  

     Letošní jarmark byl obohacen o doprovodný program 

ve Společenském centru, o který se postaral soubor Va-
lášek z Horní Lidče a cimbálová muzika Lidčan. Ve 
Společenském centru také předváděl své hotové výrobky 
i řezbářské umění pan Alois Zádrapa z Lidečka a betlé-
my pan Ptáček z Horní Lidče. Tradičně největší zájem 
byl o prodej zabijačkových specialit, o produkty našich 
zahrádkářů, o ručně zhotovené výrobky z chráněných 
dílen a o výrobky dětí z Dětského domova ze Smoliny. 
Náš jarmark navštívily také naše „čertice“, které byly 
zpestřením pro všechny návštěvníky. O potěšení nejen 
dětí se postaral pan Molek se svou zvířecí družinou. K 
dobré náladě u svařeného vína, punče a valašských frgá-
lů hrála dechová hudba Lidečanka.  

     I přes nepříznivé počasí byl o náš jarmark zájem a 
návštěvníci byli spokojeni. Velký dík patří všem organi-
zátorům za pomoc s přípravou celé akce. Ke zdaru jar-
marku přispěl především zájem vás, našich občanů, že 
jste jarmark navštívili. 

 Milena Pavlíková 

VVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   TVOŘENÍTVOŘENÍTVOŘENÍ   VVV   KNIHOVNĚKNIHOVNĚKNIHOVNĚ   VVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   KONCERTKONCERTKONCERT   ZUŠZUŠZUŠ   

     Rozsvítili jsme další svíčku na adventním věnci. Pro 
někoho nastává čas překotného shánění vánočních dár-
ků, pro jiné je to doba svátečního naladění spojeného 
například s návštěvou koncertu vánočních melodií. 

     Právě na tento čas si připravily děti ze ZUŠ Vsetín, 
pobočky Lidečko spolu se svými vyučujícími „Vánoční 
koncert s kouzelnými Popelčinými oříšky“.  Nejen vá-
noční melodie se rozléhaly Společenským centrem v 
Lidečku v pondělí 14. 12. 2015. Děti rozlouskly hned 
několik oříšku a v každém se skrývalo hudební překva-
pení. Zněly zde klarinety, klavír, keyboard, kytara, 
housle či spousta flétniček. Snad náš potlesk byl dosta-
tečným oceněním jejich snahy a píle. 

     Děkujeme dětem, ale i jejich vyučujícím, že jsme se 
mohli alespoň na chvíli odpoutat od každodenního dění 
a zpříjemnit si adventní čas. 

Mgr. Erika Garguláková 



ŠŠŠIKOVNÉIKOVNÉIKOVNÉ   RUCERUCERUCE   NAŠICHNAŠICHNAŠICH   PLETAŘEKPLETAŘEKPLETAŘEK   

     „Nemusíme dělat velké věci, stačí, když budeme dělat 
malé věci, ale s velikou láskou.“ Matka Tereza 

     Do dobrovolné akce pletení obvazu pro malomocné 
jsme se zapojili v roce 2009 pod občanským sdružením 
Letokruhy Vsetín. V roce 2009 bylo odesláno 915 ks, v 
roce 2010 - 1 966 ks, v roce 2011 - 2 692 ks, v roce 
2012 - 3 488 ks. V roce 2013 jsme ukončili spolupráci 
s Letokruhy Vsetín a pokračovali v díle sami. Nadšení 
pletařek nebralo konce, tudíž jsme oslovili sponzory a za 
10 000 Kč  jsme nakoupili v Bbčanském sdružení Ome-
ga plus v Kyjově přízi nutnou k pletení. Za rok 2013 - 
2014 jsme odeslali z Lidečka a okolí (Horní Lideč, 
Francova Lhota, Střelná) asi 1792 obvazů. Za rok 2015 
máme zatím napleteno a shromážděno 1 500 ks a plete 
se dál. 

     Díky vám všem milé přadlenky za trpělivost, neúnav-
nost, vytrvalost, ochotu, píli a někdy i bolesti prstů a 
zad. 

     Přeji vám všem Vánoce ve vašich srdcích nejen o 
Vánocích. 

Jana Bučková 
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DDDNESNESNES   SESESE   NÁMNÁMNÁM   NARODÍNARODÍNARODÍ   SSSPASITELPASITELPASITEL   KKKRISTUSRISTUSRISTUS   PPPÁNÁNÁN      
     Má to být v našem srdci. Někdo má v srdci uklizeno, 
vymalováno, naleštěno a je přímo cítit, že na někoho 
čeká, někdo stihl jen zamést a trošku poskládat věci tak, 
aby to vypadalo, že je vše připraveno. Advent - doba 
očekávání utekla velmi rychle, že si někdy posteskneme, 
jestli je dost dlouhá na to, abychom si uvědomili, kdo k 
nám přijde.  

     A přitom... přes všechnu tu naši „reklamu duše", zdo-
bení srdce či ponecháni všeho tak, jak je, Pán Ježíš při-
jde. Vždy, když přijde, má pro nás plnou náruč milostí a 
lásky, jen se někdy stane, že pro tu kopu harampádí, kte-
rá v nás zůstala, není místo pro tolik jeho darů, a tak Pán 
naskládá a naplní všechny koutky, které ještě zbyly, a s 
láskou na nás pohlédne.  

     A tak si člověk během roku říká: „Bůh je daleko, teď 
potřebuji to, teď ono a On pořád nic, modlím se jako…“ 
No prostě na každém z nás záleží, jak moc si o letošních 
Vánocích  necháme znovu dobít naše akumulátory Boží 
milostí a láskou na celý příští rok.  

     Kvalitní dobití akumulátoru našeho duchovního živo-
ta, Radostné a Požehnané Vánoce, Milostiplný nový rok 
vám přeje  

P. Josef Červenka, 

farář v Lidečku 
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PPPLÁNOVANÉLÁNOVANÉLÁNOVANÉ      AKCEAKCEAKCE      NANANA      ROKROKROK      201620162016   
3. 1. Posezení u cimbálu (farnost)  červen Slavnost Božího těla 

leden Tříkrálová sbírka - humanitární akce 5. 6. Dětský den a mše sv. u kapličky v Račném 

9. 1. Myslivecký ples 20. 6. Slavnostní koncert - ZUŠ Lidečko 

16. 1. 22. Společenský ples červen Chov včelích matek - přednáška 

23. 1. Dětský maškarní ples červen Pouť na Provodov (KDU - ČSL) 

23. 1. Maškarní ples - dospělí 3. 7. 27. roč. Mezinárod. festivalu dechové hudby 

30. 1. Skautský  ples červenec Letní stanový tábor - JUNÁK 

6. 2. Fašanky - obchůzka obce červenec Žákovský turnaj v kopané 

6. 2. Farní ples červenec Mužský turnaj v kopané 

14. 2. Vítání občánků za rok 2015 červenec Pouť na Turzovku (KDU - ČSL) 

15. 2. Benefiční koncert - ZUŠ Lidečko 7. 8. 47. roč. soutěže „O Pohár Čertových skal“ 

27. 2. Duchovní obnova (farnost) 4. 9. 2. ročník hasičské Soutěže veteránů 

únor Turnaj ve stolním tenisu září Svatohubertská mše sv.  

únor Přednáška pro začínající včelaře září Děkanátní pouť  na sv. Hostýn 

12. 3. Odpoledne pro ženy - ČČK září Pouťní zájezd do Žarošic  (KDU - ČSL) 

14. 3. Náborový koncert (ZUŠ) září Drsňáci - JUNÁK 

18. 3. Ani o den dýl - divadelní představení 14. 10. Společné zasedání (OÚ) 

27. - 28. 3. Velikonoční pomlázka 18. 10. Posezení s důchodci 

březen Misijní štrúdlování říjen Svatohubertská mše  na sv. Hostýně 

březen Misijní velikonoční jarmark říjen Misijní „MOST“, světýlkový misijní průvod 

březen Velikonoční taneční zábava říjen Misijní neděle, Misijní koláč 

březen Okresní shromáždění delegátů - SDH říjen Dětský valašský bál 

březen Jarní úklid 5. 11. 11. Lidečkovský jarmark 

březen Deskové hry 12. 11. 10. setkání schol a scholiček 

23. 4. Ivančena - JUNÁK 19. 11. Hodová zábava 

duben Den v krojích  - JUNÁK 20. 11. Hody a pouť sv. Kateřiny 

30. 4. Hasičská pouť na sv. Hostýn listopad Hraje celá rodina - JUNÁK 

1. 5. Prvomájová pouť rodin na sv. Hostýn 3. 12. Duchovní obnova (farnost) 

1. 5. Okrskové oslavy sv. Floriána - SDH 4. - 6. 12. „Mikuláš“ - obchůzka obce 

11. 5. Květinkový den - humanitární akce 13. 12. „Lucie“ - obchůzka obce 

květen Včelařská soutěž - Nasavrky 24. 12. Betlémské světlo - JUNÁK 

květen Svátek matek - vystoupení dětí ZŠ prosinec Misijní vánoční jarmark 

květen Svátek matek - vystoupení dětí MŠ prosinec Jesličková pobožnost 

květen 14. Včelařská pouť na sv. Hostýn prosinec Vánoční florbalový turnaj 

květen Soutěž Mladých zdravotníků prosinec Vánoční koncert 

27. 5.  Dětský den  - KPŠ   
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     Oznamujeme všem rodičům na-
rozených dětí v roce 2015, že  

14. února 2016 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. 
Jestliže svého potomka nepřihlásíte, 
není možné vás a vaše dítě pozvat na 
Vítání občánků. 

HHHOKEJOKEJOKEJ   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO        Tak jsme tu po roce znova a Sbor-
ná je už rozdělená. 
    Vznikly dva týmy pod hlavičkou 
Lidečka, které bojují pro slávu a čest 
- mají velká hokejová srdíčka. Tak 
teď naše dva týmy v Brumově bojují 
a mezi sebou si někdy i hráče půjčují.  
     Sborná, s elitními hráči ve skupině 
A, předvádí velmi dobrou práci, vý-
bornou hrou i svými kličky bojují o 
přední příčky. Raiders nový tým ve 
skupině B se rozkoukává a prozatím 
to není velká sláva. Hokejem se však 
bavíme a na ledě čas rádi trávíme. V 
tabulce jsme zatím ve střední části, 
tak věříme, že bude nám přát štěstí. 
19. prosince proběhla exhibice, sešla 
se tam téměř celá  vesnice. 
Veřejné bruslení, mohutné fandění, 
excelentní výkony všech bojovníků, 
akce hodná k prezentaci na titulních 
stránkách všech deníků. Děkujeme za 
vaši aktivní účast, že jste si na brusle-
ní a netradiční zápasy udělali čas.  
     Závěrem přejeme vám příjemné 
Vánoce, nejlépe na ledě s hokejkou 
po ruce. Do nového roku pak hodně 
pohody, zdraví a ať vás hokej i 
v příštím roce baví. 

hokejoví nadšenci Lidečka 

 

Myslivecké sdružení Černava Lidečko vás srdečně zve na tradiční 

MYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLES 
v sobotu 9. 1. 2016 od 19.30 h   

ve Společenském centru. 

K tanci a poslechu hraje Stříbrňanka. 

 

Oznamujeme občanům, 
že během měsíce prosince bude ote-
vřen sběrný dvůr pouze ve všední 
dny  (pondělí a středa od 8.00 - 
16.30 h) . Dne 23., 28. a 30. prosin-
ce bude zavřeno. 

Děkujeme za pochopení.  

OÚ Lidečko      
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     Dne 13. 10. 2015 asi 150 seniorů 
z Lidečka se sešlo na tradičním přá-
telském posezení. Ti, co přišli, určitě 
nelitovali. Všechno bylo skvělé! Po-
hoštění, kulturní program uváděný 
slečnou Kristýnou Martincovou, 
hudba Fanynka, přátelská atmosféra. 

     Děkujeme OÚ Lidečko, kulturní 
komisi, členkám ČČK za vzornou 
obsluhu, Nebojsům za zdařilé scénky 
a všem  hostům, kteří nádherně zpes-
třili jejich program.  Přítomni senioři 
žasli nad předvedením bojového 

umění karate  Moniky a Michala Sa-
tinových, Markétky a Patrika Ščot-
kových a 2 jejich kamarádů ze Vsetí-
na, dech jim bralo vystoupení břiš-
ních tanečnic malých, větších i do-
spělých. Milým osvěžením programu 
byl zpěv Anetky Juřičkové, hra na 
klarinety a flétny žákyň ze ZUŠ, ryt-
mické tancování a recitace dětí ze 
školy. 

     Ještě jednou velké díky všem, 
kteří se podíleli na této tradiční a 
jedinečné akci. 

R. Kopečková 

     Činnost party Nebojsů byla v 
letošním roce omezena nečekanými 
zdravotními potížemi 4 členů. Z 
tohoto důvodu jsme museli odmít-
nout požadavky okolních obcí o na-
še kulturní programy. Svoji činnost 
jsme zaměřili jen na nacvičová-
ní  programu na Besedu  důchodců v 
Lidečku  a na rok přislíbeného vy-
stoupení v Lidečku na Společen-
ském večeru železničářů z Valašské-
ho Meziříčí. Organizátoři této akce 
naše vystoupení velmi kladně hod-
notili a opět si nás pro příští rok za-
mluvili.  

     Kromě toho se zástupci Nebojsů 
zúčastnili 2. ročníku pro seniory ve 
hře pétanque v Luhačovicích a 4 
seminářů k projektu Senioři a jejich 
bezpečí, které pro zástupce senior-
ských organizací ve Zlínském kraji 
připravil Zlínský kraj a Ředitelství 
policie Zlínského kraje. Na závěreč-
né konferenci ve Zlíně byla všem 
zúčastněným seniorům předána bro-
žura s názvem Určitě si poradíte. 
Tato brožura přináší hlavně senio-
rům užitečné informace a praktické 
rady pro nejrůznější životní situace. 
Brožuru si můžete vypůjčit v MLK 
nebo na OÚ v Lidečku. Kriminalita 
v ČR klesá, ale počet případů zneu-
žití důvěřivostí seniorů stále stoupá. 
Nedopusťte, abyste do této statistiky 
přispěli i vy! 

     V příštím roce se zaměříme na 
volnočasové aktivity pro všechny 
seniory v obci, pro ty, co mají zájem 
se scházet s vrstevníky, a připravíme 
takový program, aby byl úměrný 
zdravotnímu stavu všech. Např. hra 
pétangue, hrát společenské stolní 
hry, posezení u kávy nebo čaje dopl-
něno přednáškou, promítáním, cvi-
čení na židlích, jezdit na naučné vý-
lety atd, atd. Kdo bude chtít, přijde. 
Těšíme se na setkání s vámi se vše-
mi. 

 R. Kopečková  

BBBESEDAESEDAESEDA   SSS   DŮCHODCIDŮCHODCIDŮCHODCI   ---   
JJJENENEN   KRÁTKÉKRÁTKÉKRÁTKÉ   PŘIPOMENUTÍPŘIPOMENUTÍPŘIPOMENUTÍ   TÉTOTÉTOTÉTO   SPOLEČENSKÉSPOLEČENSKÉSPOLEČENSKÉ   AKCEAKCEAKCE      

NEBOJSOVÉNEBOJSOVÉNEBOJSOVÉ   
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navštívil nás Mikuláš. Žáci 3., 4. a 
5. ročníku zhlédli tuto výstavu ve 
středu. 

∗ Naše škola se opět zapojila do pro-
jektu Vánoční hvězda, kterou pořá-
dá Sdružení Šance. Výtěžek z toho-
to charitativního projektu je věno-
v á n  H e m a t o l o g i c k o -
onkologickému oddělení Dětské 
kliniky RN a LF UP Olomouc. 

∗ V úterý 1. 12. 2015 proběhl v naší 
škole výchovně vzdělávací pro-
gram s Policií ČR. Žáci 1. a 2. roč-
níku se dozvěděli mnoho zajímavé-
ho o práci policie a žáci 3., 4. a 5. 
ročníku besedovali na téma Bez-
pečný internet. 

∗ I letos byl ve škole „Svatý“ se svou 
družinou, který přišel žáky obdaro-
vat mikulášskou nadílkou v pátek 
4. 12. 

∗ V pátek 4. 12. proběhla v blízkosti 
naší školy policejní kontrolní akce 
„Čert nebo Mikuláš“. Na kontrole 
řidičů se spolu s policisty podíleli i 
naši žáci ze 4. a 5. ročníku. Žáci se 
od policistů a krajského koordiná-
tora BESIP dozvěděli, proč kontro-
ly probíhají, co je dechová zkouška 
apod. Na základě výsledku kontro-
ly rozdávali řidičům papírové an-
dílky nebo čerty. Po ukončení celé 
akce byli koordinátorem obdarová-
ni také všichni žáci naší školy. 
Každý z nich si domů odnesl re-
flexní proužek 

∗ Již třetím rokem se naše škola za-
pojuje do celostátní akce „Česko 
zpívá koledy“, která se uskutečnila 
ve středu 9. 12. 2015 v 18.00 hodin 
před Společenským centrem Lideč-
ko. Vám všem, kteří jste si přišli 
zapívat s námi, ještě jednou děkuje-
me. 

∗ V pondělí 14. 12. 2015 se uskuteč-
nila beseda s Mgr. Michalem Bo-
jdou na téma Život velkých šelem. 

∗ V úterý 15. 12. 2015 od 15.00 do 
17.00 hodin proběhlo v Základní 
škole Lidečko předvánoční tvoření. 

Rodiče si přišli spolu s dětmi vyro-
bit ozdobu, přáníčko či dárek. 

∗ Ve čtvrtek 17. 12. zhlédli žáci, kteří 
mají předplatné do Městského di-
vadla ve Zlíně, letošní první před-
stavení „Čertův švagr“ v podání 
Divadelní společnosti Julie Jurišo-
vé. 

∗ Již tradičně si připravili naši žáci 
na poslední školní den v roce vá-
noční besídku. V pondělí 21. 12. si 
nejprve kamarádi vyměnili dárečky 
ve třídách a poté jsme se všichni 
přesunuli do Společenského centra 
Lidečko, kde jsme zhlédli program, 
na kterém se podíleli všichni žáci. 
Pod vedením třídních učitelek si 
připravili písničky, básničky a 
scénky. 

     Fotografie z jednotlivých akcí si 
můžete prohlédnout na stránkách 
školy – www.zslidecko.cz. 

     Děkuji všem rodičům žáků naší 
školy za dosavadní dobrou spolu-
práci a přeji mnoho štěstí, zdraví a 
úspěchů v roce 2016. 

Mgr. Vladislava Spáčilová 

ředitelka ZŠ Lidečko 

∗ Školní rok 2015/2016 byl slavnost-
ně zahájen v úterý 1. září 2015. Do 
1. ročníku nastoupilo celkem 14 
žáků. Povinnou školní docházku 
plní na naší škole celkem 75 žáků.  

∗ V letošním školním roce na škole 
pracuje kroužek anglického jazyka, 
sportovní kroužek a kroužek pohy-
bových her. 

∗ Pro zájemce z řad našich žáků bylo 
opět zajištěno předplatné na čtyři 
divadelní představení v Městském 
divadle Zlín. Pro letošní sezonu 
jsou v nabídce tato představení: 
Plaváček, Pohádka o Karkulce, Za-
hrada a Čertův švagr. 

∗ V říjnu jsme zorganizovali sběr sta-
rého papíru a hliníku. Všem, kteří 
se do této akce zapojili, děkujeme. 
Část výtěžku byla věnována na pro-
jekt Adopce na dálku, ve kterém 
naše škola přispívá chlapci z Indie 
na základní vzdělávání.  

∗ Dne 16. 10. proběhl ve škole vý-
chovně vzdělávací program 
„Zdravá 5“. Žáci se dozvěděli nej-
důležitější pravidla zdravé výživy. 

∗ Již tradiční sportovní den za účasti 
všech žáků školy proběhl v pondělí 
16. října 2015 v místní tělocvičně. 

∗ V rámci výtvarné výchovy měli žá-
ci naší školy možnost seznámit se s 
keramickou hlínou. V úterý 3. 11. 
2015 a ve středu 4. 11. 2015 si po-
stupně žáci všech tříd pod vedením 
p. Evy Rohlenové vytvořili vlastní 
keramický výrobek. 

∗ V úterý 10. 11. 2015 navštívili žáci 
1. a 2. ročníku v hornolidečském 
mechanickém betlému výstavu s 
názvem Tradice v betlému aneb 

     Zápis do 1. ročníku Základní ško-
ly Lidečko, okres Vsetín se uskuteč-
ní na konci měsíce ledna. Zákonný 
zástupce dítěte je povinen vyplnit a 
podat přihlášku k plnění povinné  
školní docházky, na jejíž základě bu-
de zahájeno správní řízení o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělávání. Při-
hlášky obdrží zákonný zástupce pro-
střednictvím Mateřské školy v Li-
dečku, případně u zápisu. 

     Místo, termín a doba pro zápis do 
prvního ročníku základního vzdělá-
vání pro školní rok 2016/2017 budou 
upřesněny v pozvánkách, které obdr-
ží všechny děti mateřské školy a bu-
dou také vyvěšeny a sděleny pro-
střednictvím místního rozhlasu a 
školn ích  webových s t ránek 
www.zslidecko.cz. 

Další sběrovou akci plánujeme na 
měsíc únor a červen 2016. Budete-
li mít zájem připojit se, vaši účast 
na této akci rádi přivítáme. 
Přesný termín sběrových akcí 
bude včas oznámen. 

ZZZÁPISÁPISÁPIS   DODODO   1. 1. 1. ROČNÍKUROČNÍKUROČNÍKU   
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ZZZPRÁVYPRÁVYPRÁVY   ZZZ   MATEŘSKÉMATEŘSKÉMATEŘSKÉ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY      
     Mateřskou školu navštěvuje 
v současné době 49 dětí. Je to po 
dlouhé době méně, než v uplynulých 
letech, kdy byla naplněnost 54 - 56 
dětí. 

     Pracujeme na základě Školního 
vzdělávacího programu „Spolu 
v pohodě i nepohodě“. Ten je tvořen 
tematickými celky: Spolu v mrazivé 
zimě, Spolu s rozkvetlým jarem, 
Spolu v horkém létě, Spolu 
v barvách podzimu, Spolu na Miku-
láše i Vánoce. Tyto celky jsou dále 
rozpracovány do jednotlivých podté-
mat, na jejichž základě jsou tvořeny 
týdenní činnosti dětí. Úkolem těchto 
činností je vhodnými metodami a 
formami práce vést děti ke splnění 
cílů daných Rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškolní vzdělává-
ní. 

     Každý den probíhají činnosti za-
měřené na rozvoj celkové osobnosti  
dítěte. Kromě těchto činností probí-
haly během roku tyto aktivity: 

∗ návštěva základní školy 

∗ maškarní karneval 

∗ návštěva asistenčního psa Arisky 

∗ terapie „ Míčkování“ 

∗ otvírání jara „ Zlatým klíčem“ 

∗ Velikonoční tvoření s rodiči 

∗ Jarní besídka v KD 

∗ návštěva řemeslných tradic 

v Horní Lidči 

∗ Jak pejsek a kočička vařili dort – 
vystoupení čtyřnohých kamarádů 

∗ pomoc dětí při jarním sázení na 
naší zahrádce 

∗ Třídíme odpad – pohádka 
s tématikou ekologie a třídění 
odpadů 

∗ praktická ukázka a přednáška od 
členek ČČK 

∗ dopoledne s Policií ČR 

∗ Den dětí v MŠ 

∗ výlet do ZOO Lešná 

∗ pomoc dětí se zahrádkou – zalé-
vání, otrhávání hrášku, jahůdek, 
bylinek 

∗ vystoupení skupiny historického 
šermu spojené s pasováním před-
školáků 

∗ bramborový a jablíčkový týden 

∗ uspávání ježků pod naší jablůň-
kou na zahrádce, uspávání příro-
dy 

∗ ukázka práce psa záchranáře 

∗ výstava čertů a návštěva betlému 
v Horní Lidči 

∗ podzimní tvoření s rodiči 

∗ keramika s rodiči 

∗ výroba bylinkových pytlíčků a 
polštářků 

∗ Vánoční tvoření s rodiči 

∗ výroba dárečků a vánočních přá-
níček 

∗ Mikulášská a Vánoční besídka 

∗ divadelní představení např, Drak 
Bramborák, Skřítek Vítek, Veselá 
školka, Není liška jako liška a 
další 

     Zápis do mateřské školy probíhá 
v měsíci dubnu  a rodičům přijatých 
dětí je nabídnut adaptační program, 
kdy mohou po domluvě s učitelkami 
navštěvovat MŠ a seznamovat se 
s prostředím. 

     Od ledna letošního roku je zajiště-
na logopedie přímo v mateřské škole, 
takže rodiče již nemusí s dětmi za 
logopedií dojíždět. 

     Prázdninový provoz je zajištěn 
na první 3  týdny v červenci. 

     Ve školní jídelně se letos stravuje 
159 strávníků. 49 dětí MŠ, 64 žáků 
ZŠ a 46 cizích strávníků. Od října se 
začali stravovat zaměstnanci  ZUŠ 
Lidečko. 

     Školní jídelna je zapojena do pro-
jektu Škola plná zdraví. Několikrát 
týdně odebíráme čerstvé mléko a 
mléčné výrobky z Mlékárny Valaš-
ské Meziříčí. Spolupracujeme 
s firmou Agrofyto při odběru čers-
tvého hovězího masa. Dětem je nabí-
zen pitný režim ve formě čajů, nesla-
zených nápojů, vody, džusů, mléka. 
Jídelníček je sestavován s ohledem 
na plnění spotřebního koše, který je 
vodítkem k zachování pestrosti jídel, 
přiměřeného množství masa a ryb, 
luštěnin a přísunu ovoce a zeleniny. 
Snažíme se spolupracovat se ZŠ 
např. při výzdobě, návrhu jídelníč-
ku , ankety o nejlepší oběd nebo po-
řádání Restaurace u školky. 

     Na naši práci, vaše děti  i na pro-
středí  školky se přijďte kdykoli po-
dívat. 

     Všem vám přejeme krásné Váno-
ce a hodně zdraví v roce 2016 

děti a zaměstnanci MŠ Lidečko 

     Dne 3. 11. 2015 se uskutečnila první společná třídní schůzka letošních 
prvňáčků a jejich rodičů.  

     Paní učitelka si pro nás připravila ukázkovou hodinu, ve které nám před-
vedla práci s dětmi v českém jazyce a matematice. Do výuky zapojila i nás 
rodiče, z čehož měly velkou radost právě děti. V rámci „přestávky" pro nás 
bylo připraveno občerstvení v podobě kávy a výborné domácí buchty. Pře-
stávku jsme také využili na  individuální konzultace a diskuse. Po přestávce 
jsme měli možnost podívat se a sami si vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. 

     Rádi bychom poděkovali paní učitelce Mgr. Lence Bartoňové za netradič-
ní rodičovskou schůzku, která byla velkým přínosem pro nás rodiče a která 
se nám moc líbila. 

 spokojení rodiče letošních prvňáčků 

PPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ   
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     Zdravíme všechny obyvatele Li-
dečka, kteří lační za informacemi 
z našeho fotbalového tábora.  

     V listopadu nám skončila podzim-
ní část. U některých našich týmů 
vzbudila rozpaky a naopak některé 
mile překvapila. Přes podzimní část 
došlo, díky obci, k postupnému 
zkrášlování celého venkovního areálu 
SK Lidečka. My jsme si během zápa-
sů zvykali na elektronizaci celého 
systému FAČRu. Proběhla velká bri-
gáda a další drobné brigády na úpra-
vu a zlepšení stávajícího areálu. Také 
na naše pozvání k nám zavítali profit-
renéři z Fastavu Zlín.  

     Náš hlavní tým začal novou sezó-
nu, pod novým trenérem Ivanem Pe-
chou z Brumova, celkem sympaticky. 
Jenže pak jsme se jak herně, tak vý-
sledkově zadrhli a hlavně defenziva 
během celého podzimu nebyla zrov-
na nejpevnější. Herně jsme nezaostá-
vali snad proti žádnému soupeři. 
Každému jsme byli více než vyrov-
naným protivníkem, ale mnoho zápa-
sů jsme si prohráli sami, svými indi-
viduálními chybami. Naopak proti 
týmům z horní části tabulky se nám 
dařilo a uhráli jsme s nimi několik 
důležitých bodů. Naopak s týmy, kte-
ré patří po podzimu do spodní části 
tabulky, jsme se trápili (např. Zašová, 
Jablůnka, atd.). Vrchol přišel 
v zápase proti Vizovicím, který jsme 
výborně rozehráli, ale ve druhém po-
ločase jsme ztratili náskok i tři body.  

     Jsme rádi, že se v týmu usadili 
talentovaní dorostenci. Petr Sekula už 
je stabilním členem základu, přestože 
na jaro končil v dorostu. Marek Filák 
(16 let) se zaslouženě taky prosadil 
do sestavy. Dominik Ryza, nejlepší 
hráč dorostu, už taky odehrál slušnou 
dávku minut. A do sestavy áčka už 
nakoukli taky Michal Gargulák a ka-
pitán dorostu Adam Hruboň. A to 
ještě celý podzim promarodil Vojtěch 

Ryza a David Liška. Během zimní 
přestávky se pokusíme do týmu při-
vést kvalitního koncového útočníka, 
protože během podzimu jsme herně 
neměli problém, ale strašně jsme se 
„nadřeli“ na góly. Navíc obě bývalé 
opory, Roman Hyžák a Aleš Číž, kte-
ří v několika zápasech na podzim 
pomohli vydolovat důležité body, 
díky své pracovní zaneprázdněnosti 
už nechtějí dál hrát. Z Rakouska se 
definitivně vrátil Bronislav Hyžák a 
čekáme od něj, že s Honzou Chromí-
kem vytvoří výborný brankářský tan-
dem. Prodloužit chceme jediné hosto-
vání, které v týmu máme, a to Patrika 
Nováka, který bez problémů zapadl 
do sestavy a na podzim vstřelil něko-
lik důležitých branek. Do jarní části 
chceme vstoupit maximálně pozitiv-
ně a co nejdříve si vykopat záchranu 
v soutěži a spíše ve vyrovnaném stře-
du tabulky stoupat výše. 

     Dorostencům se podzimní část, 
pod vedením Josefa Hyžáka, výsled-
kově příliš nepovedla. Po odchodu tří 
hráčů z obrany - Petr Sekula, Vít Vá-
lek, Marek Filák (je na střídavém 
startu v Brumově a v Lidečku moc 
nenastupoval) a Vojta Juráň (prosadil 
se do základu mužů v Prlově), naše 
defenziva značně utrpěla. Hrajeme 
celkem atraktivní fotbal, vypracuje-
me si i hromadu šancí, vstřelili jsme i 
celkem dost branek, ale bohužel naše 
obranná činnost je velmi špatná. Dě-
láme velké množství individuálních 
chyb, kterých naši soupeři využívají.  

     Po podzimní části v týmu skončil 
brankář Mirek Novák, který u nás byl 
na hostování z Lužné. Nahradí ho 
buď Jirka Františák s Pavlem Psotou, 
nebo se budeme muset poohlédnout 
po okolí. V týmu chceme i nadále 
udržet Robina Žáka ze Střelné a To-
máše Janáče z Lačnova, kteří patřili 
mezi nejlepší hráče týmu. V zimě 
chceme zapracovat na složení a hru 

defenzivy a v jarní části bychom rádi 
zopakovali sérii z jara 2014, kdy 
jsme vyhráli 8 zápasů v řadě. 

     Starší žáci pod vedením Miroslava 
Martinky v podzimní části příjemně 
překvapili. Přestože v týmu skončilo 
několik hráčů a navíc byl dlouho zra-
něný Pavel Číž, tým se s tím popral 
výborně a po zásluze mu patří místo 
v půlce tabulky. Trenér Mirek Mar-
tinka tým doplnil o mladé ogary 
z mladších žáků - Lukáše Garguláka, 
Martina Číže, Honzu Zvonka a Jarka 
Bučka, kteří bez problémů zapadli do 
týmu. V bráně se zaučuje Pavel Pso-
ta. V jarní části chce tým udržet stá-
vající pozice a stabilizovat kádr, aby-
chom starší žáky mohli zanechat i 
v nadcházející sezóně. 

     Mladší žáci vstoupili do své první 
sezóny, s trenérskou dvojicí Jaroslav 
Buček, Petr Žídek, v dějinách Lideč-
kovského fotbalu více než dobře. Po 
podzimní části jim patří třetí příčka a 
to mají naši mladí ogaři ještě zápas 
k dobru. Na to, že tato kategorie je u 
nás poprvé a na to, že tým stabilně 
doplňovali hráči s ročníkem narození 
2007, si ogaři vedli velmi zdatně. 
Nejlepším hráčem týmu je jedno-
značně Filip Fusek, ze kterého roste 
opravdu vynikající fotbalista. Ale i ti 
mladší ukázali, že budou brzy lídry 
týmu. O podzimních prázdninách se 
mužstvo zúčastnilo turnaje v Lužné, 
za účasti domácí Lužné, Horní Lidče 
a Ústí u Vsetína, který zaslouženě 
vyhrálo. 

     Naše přípravka, která čítá 17 mla-
dých sportovců, opět rozdávala fotba-
lovou radost během celého podzimu. 
Jsme rádi, že tolik dětí má zájem hrát 
fotbal, a jsme rádi, že jim my u začát-
ků jejich kariéry můžeme pomoci. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

STARŠÍ ŽÁCI 

MUŽI 

DOROST 

ZZZPRÁVYPRÁVYPRÁVY   ZZZ   NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   FOTBALOVÉFOTBALOVÉFOTBALOVÉ   RODINYRODINYRODINY   

MLADŠÍ ŽÁCI 
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VVVÝSLEDKYÝSLEDKYÝSLEDKY   FOTBALUFOTBALUFOTBALU   ---   VÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉ   TABULKYTABULKYTABULKY   

  tým Z V R P S B 

1. Kateřinice 14 11 0 3 39:17 33 

2. Hovězí 14 10 0 4 42:11 30 

3. Prostř. Bečva 14 9 0 5 33:20 28 

4. Lhota u Vs. 14 8 0 6 33:18 24 

5. Franc. Lhota 14 8 0 6 26:25 24 

6. Val. Polanka 14 9 0 5 25:16 23 

7. Hutisko 14 7 0 7 28:26 23 

8. Prlov 14 7 0 7 27:19 21 

9. Zašová  14 6 0 8 27:34 18 

10. Lidečko 14 6 0 8 24:34 18 

11. Ratiboř 14 6 0 8 20:34 17 

12. Hrachovec 14 5 0 9 23:37 16 

13. Vizovice 14 3 0 11 16:36 11 

14. Jablůnka 14 3 0 11 10:46 8 

„Ogaři“ jsou velmi šikovní a my by-
chom v týmu rádi uvítali i nějaké 
„cérky“, které mají zájem si zahrát 
fotbal. 

     V říjnu k nám na naše pozvání 
zavítali profitrenéři z Fastavu Zlín, 
Marcel Hábl (trenér U15) a pan Frajt 
(trenér U19). Oba pánové byli velcí 
sympaťáci a děti si jich brzy oblíbily. 
Zatím my, ostatní trenéři mládeže 
v Lidečku , jsme se od nich snažili co 
nejvíce naučit. V listopadu se naše 

mladší přípravka zúčastnila meziná-
rodního turnaje ve Zlíně, za účasti 
domácího Fastavu Zlín, Trenčínu, 
Holešovu a Brumovu. Jsme rádi, že 
si na nás ve Zlíně vzpomněli.  
     Velká brigáda nám moc nevyšla, 
protože bylo špatné počasí. Ještě mu-
síme olištovat naše střídačky.  Do 
konce roku musíme předložit nové 
stanovy dle úpravy občanského záko-
níku. 

    Co nás čeká a nemine? Na Silvest-
ra nás čeká tradiční fotbálek. V únoru 
proběhne členská schůze, na kterou 
se společně s celým výborem moc 
těšíme. 
     Všem vám chceme poděkovat za 
účast na hodové zábavě, která byla 
opravdu legendární. Celkově děkuje-
me za vaši přízeň po celý rok 2015. 
Vždyť ten fotbal v konečném důsled-
ku děláme hlavně pro vás.  

Josef Hyžák 

MUŽI MUŽI MUŽI    

  tým Z V R P S B 

1. Napajedla 14 12 0 2 59:18 36 

2. Slavičín 14 10 0 4 71:18 30 

3. Újezd 14 10 0 4 61:31 29 

4. Bylnice 14 9 0 5 46:19 28 

5. Vlachovice 14 10 0 4 26:20 27 

6. V. Klobouky 14 8 0 6 59:27 26 

7. Vel. Karlovice 14 7 0 7 16:30 22 

8. Hulín 14 7 0 7 60:47 21 

9. Mladcová 14 6 0 8 61:53 19 

10. Juřinka 14 5 0 9 38:51 17 

11. Ratiboř 14 5 0 9 26:52 15 

12. Lidečko 14 5 0 9 30:51 13 

13. Val. Polanka 14 4 0 10 26:58 10 

14. Provodov 14 0 0 14 14:118 1 

STARŠÍ ŽÁCISTARŠÍ ŽÁCISTARŠÍ ŽÁCI   MLADŠÍ ŽÁCIMLADŠÍ ŽÁCIMLADŠÍ ŽÁCI   

DOROSTDOROSTDOROST   

  tým Z V R P S B 

1. Val. Bystřice 11 9 0 2 53:10 28 

2. Podlesí 11 9 0 2 57:16 27 

3. Ústí 11 9 0 2 53:15 26 

4. Hrachovec 10 7 0 3 44:21 21 

5. Val. Polanka 11 7 0 4 50:33 21 

6. Hovězí 11 5 0 6 42:34 16 

7. Lidečko 10 5 0 5 39:25 15 

8. Kelč 11 5 0 6 19:29 14 

9. Halenkov 9 4 0 5 36:29 12 

10. Hutisko 11 3 0 8 38:41 8 

11. Rajnochovice 11 1 0 10 25:54 4 

12. Val. Příkazy 11 0 0 11 2:151 0 

  tým Z V R P S B 

1. N. Hrozenkov 7 6 0 1 48:13 18 

2. Horní Lideč 7 5 0 2 38:11 15 

3. Lidečko 6 4 0 2 44:10 12 

4. Ústí 7 4 0 3 41:23 12 

5. Franc. Lhota 7 4 0 3 35:37 12 

6. Lužná 7 3 0 4 25:28 9 

7. Huslenky 7 1 0 6 7:66 3 

8. Liptál 6 0 0 6 1:51 0 

Do nového roku 2016 chceme všem obyvatelům naší 
obce popřát hodně štěstí, zdraví, pohody a klidu a 

těšíme se na vaši přízeň i v tom roce nadcházejícím. 
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Bělašková Ludmila 83 let Filgasová Ludmila 70 let Pastorčáková Ludmila 83 let 

Brhel Vojtěch 75 let Františák Antonín 81 let Pavlíková Marie 80 let 

Brhlová Anna 75 let Frydrych Jaroslav 83 let Pechal Ladislav 70 let 

Brhlová Drahomíra 92 let Garguláková Božena 85 let Polách Zdeněk 87 let 

Brhlová Emílie 70 let Garguláková Marta 70 let Rimanovský Adolf 75 let 

Buček Josef 83 let Hejová Jarmila 83let Ryza Jan 84 let 

Buček Josef 87 let Hubová Jenovefa 92 let Ryzáková Marie 82 let 

Bučková Božena 75 let Hyžáková Marie 91 let Sáblíková Jindřiška 83 let 

Bučková Zdenka 86 let Janáčová Anna 83 let Staňková Ludmila 86 let 

Číž Antonín 82 let Janáčová Jindřiška 80 let Talašová Marie 85 let 

Daněk Oldřich 81 let Janošíková Anna 89 let Trčková Ludmila 70 let 

Filáková Františka 84 let Kalíková Marie 70 let Vaňková Marie 80 let 

Filáková Vlasta 75 let Kalvosterová Anastázia 75 let Zádrapa Jan 80 let 

  Kurtinová Ludmila 80 let Zádrapa Josef 83 let 

  Manová Jarmila 81 let Zádrapová Marie 70 let 

  Martinková Marie 70 let Žídková Anastazie 75 let 

  Martinková Věra 70 let Židková Ludmila 90 let 

  Mrazík Jaroslav 70 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 16. ledna 2016 od 19.30 h  

ve Společenském centru  

22. SPOLEČENSKÝ PLES    

aneb „PLES V OPEŘE“ 
K tanci a poslechu hraje  

dechová hudba  Lidečanka a                           
DJ Anthonio.  

 

Společenský večer bude plný překvapení. 

 

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  

DECHOVÉ HUDBY LIDEČANKA, 
který se uskuteční 

v neděli 27. 12. 2015 v 15.00 h  

ve Společenském centru v Lidečku. 

Zpříjemněte si vánoční čas poslechem krásných 
písní a koled. Jako host vystoupí také schola a 
scholička z Lidečka. 

 

Vstupné dobrovolné.  

Výtěžek koncertu bude věnován na kompenzační 
pomůcky pro Tomáška Bojdu z Lidečka. 

Děkujeme vám všem, kteří tuto akci podpoříte.  


