
se, jako druzí vystoupili MIKLOVCI 
ze Zlína, poté na domácí půdě vy-
hrávala místní dechová hudba Lide-
čanka, dále vystoupila zahraniční 
dechová kapela DRIE DONKEN z 
Nizozemí a na závěr zahrála morav-
ská kapela TÚFARANKA ze 
Šakvic. 
     Všechny kapely předvedly per-
fektně nastudovaný repertoár, ve 
kterém zazněly klasické dechovkové 
kusy nepostrádající polky či valčíky, 
ukázky moderní hudby, skladby or-
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MMMEZINÁRODNÍEZINÁRODNÍEZINÁRODNÍ   FESTIVALFESTIVALFESTIVAL   DECHOVÝCHDECHOVÝCHDECHOVÝCH   HUDEBHUDEBHUDEB      

     Zaplněný kulturní areál Čerto-
vých skal - tak to v neděli 3. červen-
ce 2016 vypadalo v Lidečku, kde se 
konal již dvacátý sedmý ročník Fes-
tivalu dechových hudeb. 
     Počasí přálo, a tak není divu, že 
se pod Čertovými skálami sešlo přes 
pět set příznivců dechové hudby 
z blízkého i dalekého okolí. 
     Jako první se milovníkům decho-
vek představil dechový orchestr 
ZUŠ z Valašských Klobouk pod ve-
dením pana učitele Františka Maňa-

chestrální se sóly pro trumpetisty, 
klarinetisty, a samozřejmě areálem 
zněly krásné zpěvy sólistů i sólistek. 
Všichni muzikanti byli tradičně odě-
ni v krásných lidových krojích. 
     Celé dechovkové odpoledne bylo 
nabito výbornou atmosférou, nepo-
strádalo nadšení jak účinkujících, tak 
publika a mělo svůj osobitý šmrnc. 
Svoji zásluhu na tom měl také mo-
derátor Mgr. Artur Kubica, kterého 
mnozí znají z rádiového vysílání 
Českého rozhlasu – Ostrava. 
     Po skončení festivalu následovala 
taneční zábava, kterou doprovázela 
všem již známá kapela mladých ve-
selých chlapců ze Šakvic. Svým ne-
zkrotným temperamentem si jistě 
získali pozornost všech přítomných, 
kteří nejen poslouchali, ale také tan-
čili a odměňovali kapelu hlasitým 
potleskem. 
     Věříme, že si příznivci tohoto 
žánru určitě přišli na své, a těšíme se 
na další ročník, který se opět usku-
teční první červencovou neděli 
v kulturním areálu Čertových skal. 

Milena Pavlíková 

Přejeme všem našim občanům 
krásné léto a                                  

pohodovou dovolenou 
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     Z plánů na letošní rok jsou hotovy 
nové živičné asfaltové koberce ve 
schválených lokalitách, což je již zde 
popsáno.  
     Podařilo se dokončení tribuny 
v budově šaten SK Lidečko. Ná-
vštěvníci si jedinečný pohled z tribu-
ny již při zápasech vyzkoušeli. Ohla-
sy jsou velmi dobré. Velmi pozitivní 
bylo také to, že kromě obce se do 
realizace lávek a podlah zapojili a 
pomohli i samotní fotbalisté, takže 
tribuna byla funkční již na jarní sezo-
nu. 
     V lokalitě u Brhlů se podařilo rea-
lizovat rozšíření vodovodu, stokové a 
dešťové kanalizace. I když se to ne-
zdá, jsou to finančně velmi náročné  
investice. Snažíme se šetřit finanční 
prostředky z rozpočtu tím, že si to 
realizujeme našimi pracovníky. 
     Doufáme, že se již konečně blíží-
me do finále s dokumentací pro nový 

územní plán naší obce, na kterém 
pracujeme již 4 roky. Projednávání 
problémů s novým územním plánem 
nás stojí mnoho času a energie a 
všechno trvá velmi dlouho.  Doufá-
me, že letos nebo na začátku příští ho 
roku konečně budeme mít nový plat-
ný územní plán naší obce. 
     Byl dopracován projekt rekon-
strukce bytového domu č.p. 276 „U 
pily“. V letošním roce vyřídíme sta-
vební povolení a v příštím se pustíme 
do vlastní velmi náročné rekonstruk-
ce. Rekonstrukcí vznikne 5 nových 
menších bytů a tím budeme moci 
vyhovět dalším žádostem o byt.  
     U žádosti o dotaci na opravu lesní 
cesty ve Staji čekáme na výsledky. 
Taktéž ještě nevíme, jak dopadla žá-
dost o dotaci na přechod pro chodce 
v horní části obce u mostu přes řeku 
Senici. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta 

      

     V minulém Zpravodaji bylo uve-
deno, že jsme požádali Ministerstvo 
pro místní rozvoj o dotaci na opravu 
cesty v Račném od úseku nad mysli-
veckou chatou po úsek s nově polo-
ženým živičným kobercem před 4 
roky. Bohužel dotaci jsme nezískali, 
ale přesto jsme položení živičného 
koberce provedli na své náklady a to 
také proto, že majitelé pozemků pod 
místní komunikací části svých po-
zemků darují Obci Lidečko. Kromě 
této cesty jsme položili živičný kobe-
rec také od hlavní silnice I/57 po že-
lezniční podjezd na komunikaci smě-
rem na Sekulovy paseky. Nového 
asfaltu se také dočkala část cesty od 
mostu k obecním garážím (sběrný 
dvůr). 
     Na Zlínský kraj byla podána také 
žádost  o rekonstrukci cesty 
k vlakové zastávce ze západní strany. 
Tato žádost nebyla podpořena, proto-
že k této zastávce je již z druhé stra-
ny místní komunikace vybudována. I 
přesto bychom v letošním roce chtěli 
založit pod tuto cestu nový kufr a 
řádně jej zpevnit, protože v současné 
době tato cesta nemá žádný podklad. 
     Chtěli bychom každý rok investo-
vat nějaké finanční prostředky do 
opravy místních komunikací s tím, 
že by pozemky pod těmito komuni-
kacemi byly v majetku obce. Kromě 
tohoto co dva roky chceme opravit 
některý z mostů přes řeku Senici. Na  
opravy mostů není žádná dotace.  Na 
všechny mosty v obci byl zpracován 
pasport mostů včetně mostního líst-
ku. Z toho vyplývá, které mosty by 
měly mít přednost při opravě. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta 

ZZZASTUPITELSTVOASTUPITELSTVOASTUPITELSTVO   AAA   RADARADARADA   OBCEOBCEOBCE   
     S největšími pravomocemi a nej-
důležitějším orgánem obce je zastupi-
telstvo obce, které má u nás 
v Lidečku 15 členů.  
     V tomto roce proběhlo již 6 zase-
dání. Od začátku svého mandátu, to je 
od 1. 11. 2014, se zastupitelstvo se-
tkalo na svém zasedání již 18krát. 
Každé zasedání zastupitelstva obce je 
veřejné. To znamená, že kdokoliv 
z občanů by chtěl být přítomen na za-
sedání zastupitelstva, určitě může při-
jít. Program zasedání zastupitelstva 
obce musí být 7 dnů před zasedáním 
vyvěšen na úřední desce a na interne-
tových stránkách obce. Témat, žádos-
tí, problémů je na projednávání mno-
ho. Jednání zastupitelstva máme vět-
šinou ve čtvrtek a trvá kolem 5 hodin. 
Jedním z hlavních úkolů zastupitel-
stva obce je rozpočet obce, příjmy a 
výdaje a také prodej, směna a darová-
ní pozemků. U každého pozemku, 
kde dochází ke změně vlastnictví, 
musí rozhodnout zastupitelstvo. Tu-
díž není možné, aby o tom rozhodl 
starosta nebo místostarosta. Ještě před 

da obce se v letošním roce setkala 
6krát a od začátku svého mandátu již 
22krát. Rada obce má poradní komi-
se, a to komisi technickou a stavební, 
komisi zemědělství a životního pro-
středí a komisi kulturní a sociální.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta 

schválením změny vlastnictví u obec-
ního pozemku musí být vyvěšen zá-
měr minimálně 15 dnů na úřední des-
c e  a  n a  s t r á n k á c h  o b c e 
www.lidecko.cz. Bez tohoto vyvěšení 
záměru je celý právní úkon neplatný! 
I přesto, že Obec Lidečko nemá zá-
jem prodávat pozemky, je možné po-
žádat o prodej, směnu pozemku 
s odůvodněním a zastupitelstvo tuto 
žádost projedná. Přímo zastupitelstvu 
obce se zodpovídá finanční a kontrol-
ní výbor. Z jejichž názvu je patrno, co 
je jejich úkolem. 
     Dalším významným orgánem je 
rada obce. U nás jsou členy rady obce 
starosta a místostarosta obce, Ing. Mi-
loslav Pavlík, Ing. Jaroslav Rumánek 
a pan Josef Kulíšek. Zasedání rady 
obce je neveřejné. Kromě jiných po-
vinností rada obce rozhoduje ve své 
kompetenci o pronájmu a pachtu po-
zemků a také o pronájmu bytů a ne-
bytových prostor. Rada obce připra-
vuje program zasedání zastupitelstva 
obce a u některých problémů navrhu-
je řešení pro zastupitelstvo obce. Ra-

PPPLNĚNÍLNĚNÍLNĚNÍ   PLÁNUPLÁNUPLÁNU   NANANA   LETOŠNÍLETOŠNÍLETOŠNÍ   ROKROKROK   

AAASFALTYSFALTYSFALTY   VVV   OBCIOBCIOBCI   
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V LV LV LIDEČKUIDEČKUIDEČKU   HOSTOVALYHOSTOVALYHOSTOVALY   CELEBRITYCELEBRITYCELEBRITY   

OBYVATELSTVO  muži ženy celkem 

počet obyvatel 918 876 1794 

přihlášení k trval. pobytu 4 2 6 

odhlášení z trval. pobytu 16 12 28 

zemřelo 9 8 17 

narozeno 8 5 13 

průměrný věk – – 39,3 
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     Různé končiny světa procestovala 
miss 2008 Eliška Bučková a známá 
rybí legenda Jakub Vágner - až do-
putovali do Lidečka. Přestože cílem 
byl 16. 4. Velikonoční ples, vyšetřili 
si i trochu času na krásnou přírodu v 
okolí, která jim učarovala. 
     Eliška se vsetínským moderáto-
rem komentovali dění na plese, Ja-
kub nestačil odolávat zástupu fa-
noušků dychtících po rozhovoru ne-
bo fotografii. Večerem provázely ob-
líbené kapely z jižní Moravy, Lordi a 
cimbálovka. Krojované páry předsta-
vily valašský a slovácký folklór. Per-
lou večera se stala módní přehlídka 
salónu Magnólia. Půvabné dívky 
předvedly kolekci společenských ša-
tů a také svatebních, které doplňova-

ly nádherně vázané kytice z místního 
zahradnictví. Pánové ocenili lokální 
speciality nabízené v profesionálně 
fungujícím bufetu.  
     Podle vyjádření vizovické mláde-
že, účastníci plesu z blízka i odleh-
lých koutů Moravy měli možnost 
prožít v Lidečku nádherný galavečer.  
     Všem, kdo se podíleli na přípravě, 
organizaci nebo přispěli dary 
k radostnému průběhu velikonočního 
plesu, patří vřelý dík. Fotodokumen-
taci najdete na webu OÚ – organiza-
ce.  

Postřehy účastníků zaznamenala 
 Mgr. Marta Řeháková  

Středisko pro rodinný život 
      

     Obec Lidečko ve spolupráci se Společenských klu-
bem Lidečko pořádají v neděli 31. 7. 2016 v parku za 
restaurací Formanka turnaj složek a občanů ve hře péta-
nque. Turnaj začíná v 15.00 hodin (registrace hráčů od 
14.30 h). Pro hru je potřeba sestavit 2členná družstva, 
která budou reprezentovat buď složku obce, nebo rodi-
nu. Pravidla hry jsou uvedena níže. 
     Od 17.00 h vystoupí v parku za restaurací Formanka 
kapela Dareband. 

PPPRAVIDLARAVIDLARAVIDLA   HRYHRYHRY   PÉTANQUEPÉTANQUEPÉTANQUE   
1. Hrají dvě družstva po dvou hráčích.  

V případě hry o dvou hráčích má každý hráč tři koule. 
2. Ke hře se používají kovové koule o průměru 70 až 

80 mm. 
Váha koulí nesmí překročit 800 g. „Jack“ (košonek či 
prasátko) je ze dřeva o průměru 25 až 35 mm. 

3. První družstvo je vylosováno hozením mince. 
Kterýkoli hráč z vylosovaného družstva vybere star-
tovní místo a na zem nakreslí kruh, ve kterém bude 
stát. Ten by měl být o průměru 35 až 50 cm. 

4. Tento hráč potom hodí „Jack“ do vzdálenosti 6 m 
až 10 m. 
„Jack“ nesmí být blíže jak 1 m k jakékoli překážce. 

5. Poté tento hráč hází svoji první kouli co možná nej-
blíže k „Jacku“. Obě hráčovy nohy musí zůstat za čá-

rou, dokud se koule nedotkne země. 
6. Protihráč se postaví do kruhu a snaží se hodit svoji 

kouli blíž k „Jacku“. Může tak učinit i vyražením sou-
peřovy koule nebo „Jacka“. 

7. Vždy hází družstvo, které prohrává, až do doby než 
se ujme vedení nebo spotřebuje veškeré koule. 

8. Když už družstvo nemá koule, hráči druhého druž-
stva házejí své zbývající koule. 

9. Body se počítají ve chvíli, kdy ani jedno družstvo 
nemá žádné koule. 
Vítězné družstvo získává jeden bod za každou kouli, 
která je blíže „Jackovi“ než první nejbližší koule pora-
žených. 

10. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí hru, hází 
„Jack“ z místa, kde ležel v závěru hry. Celkovým vítě-
zem je družstvo, které získá celkové skóre 13 bodů. 

TTTURNAJURNAJURNAJ   SLOŽEKSLOŽEKSLOŽEK   AAA   OBČANŮOBČANŮOBČANŮ   
VEVEVE   HŘEHŘEHŘE   PÉTANQUEPÉTANQUEPÉTANQUE   
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ZZZPRÁVYPRÁVYPRÁVY   ZEZEZE   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   

 V úterý 12. 4. 2016 proběhla pro 
žáky přednáška Zásady první po-
moci, kterou si pro nás připravily 
členky místní organizace ČČK Ma-
rie Zábnická, Marie Slováčková a 
Lucie Kubicová. 

 V pátek 15. 4. 2016 se uskutečnila 
pro žáky 3. ročníku v místní 
knihovně Noc s Andersenem. Pro-
gram plný her soutěží a četby si pro 
ně připravila Ludmila Vichtorová s 
Marií Zábnickou. Nechyběl ani kni-
hovník Alois Buček.  

 Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se 8 žáků 5. 
ročníku zúčastnilo soutěže v anglic-
kém jazyce Bee English, která se 
konala v ZŠ Horní Lideč. Naši pá-
ťáci si vedli velmi dobře. 2. místo 
získala Pavlína Zádrapová a 3. mís-
to obsadil Pavel Hyžák.  

 Na úterý 26. 4. 2016 si žáci 5. roč-

níku připravili pro ostatní spolužá-
ky zajímavý program ke Dni země 
o třídění odpadů. Tento program na 
konci školního roku předvedli i dě-
tem z místní mateřské školy. 

 V úterý 21. 6. 2016 se žáci naší 
školy vydali poznávat Zlínský kraj. 
Cílem bylo město Kroměříž. Na-
vštívili jsme Květnou a Podzámec-
kou zahradu a prohlédli jsme si Ar-
cibiskupský zámek.  

 Ve středu 22. 6. zhlédli žáci 4. a 5. 
ročníku v kině Vatra ve Vsetíně 
valašský film Děda. Páťáci se poté 
vydali ještě na Hvězdárnu. 

 Žáci 1. ročníku byli 22. 6. 2016 
v knihovně v Lidečku pasováni po-
hádkovým králem p. Ing. Vojtě-
chem Ryzou na čtenáře. Celou akci 
zorganizovala a moderovala Lud-
mila Vichtorová. 

 V úterý 28. 6. 2016 proběhla ve 
Společenském centru Lidečko pě-
vecká soutěž Slavíček. Soutěžilo se 
ve třech kategoriích. Nejlepší zpě-
váčkové si odnesli diplom a drobné 
ceny.  

 Ve středu 29. 6. 2016 měli žáci 5. 
ročníku poslední zvonění. Připravili 
si krátký program, se kterým se 
rozloučili se spolužáky v jednotli-
vých třídách. Zašli také za kamará-
dy do mateřské školy. Jako odměnu 
za sběrové akce v letošním roce 
byli žáci pozváni na malou točenou 
zmrzlinu. 

 Ve čtvrtek 30. 6. 2016 byl slavnost-
ně ukončen školní rok 2015/2016. 
Školní rok 2016/2017 bude slav-
nostně zahájen ve čtvrtek 1. září 
2016 v 8 hodin.  

Mgr. Vladislava Spáčilová 
ředitelka ZŠ Lidečko 

BBBESEDAESEDAESEDA   OOO   ANIMOVANÉMANIMOVANÉMANIMOVANÉM   FILMUFILMUFILMU   

     V pondělí 2. 5. 2016 zavítal na naši školu animátor, 
scénárista a režisér Cyril Podolský. Cyril Podolský je 
autorem večerníčku Krysáci, podílel se také např. na ve-
černíčku Pat a Mat. 
     Vysvětlil, jak dlouhá je cesta vzniku animovaného 
filmu, v čem animace spočívá, kdo všechno se na vzniku 
podílí, co jsou loutky či kresby, jak je rozpohybovat, co 
jsou rekvizity, a vůbec vše, co se točí kolem animova-
ných filmů.  
     Děti zhlédly ukázky z večerníčku Krysáci a pilotní 
ukázky z připravovaného večerníčku o přátelství dvou 
kuchyňských duchů Šuflíka a Šiflíka, který by měl být 
hotový přibližně za pět let. 

EEEXKURZEXKURZEXKURZE   DODODO   EKOFARMYEKOFARMYEKOFARMY   

     V pátek 17. 6. 2016 se žáci naší školy vypravili do 
ekofarmy  AGROFYTO v Horní Lidči. Celou farmou 
nás provedla Ing. Ludmila Mužikovská. Žáci dostali 
malou svačinu a byl pro ně připravený doprovodný pro-
gram.  



DDDENENEN   DĚTÍDĚTÍDĚTÍ   VVV   NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   KNIHOVNĚKNIHOVNĚKNIHOVNĚ   
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     Ve středu 22. června 2016 jsme v naší knihovně při-
vítali 14 vzácných hostů, kterými byli prvňáčci naší zá-
kladní školy s jejich učitelkami.  
     Děti přivítal pan král a hlavní postavy knihy Skřítko-
vé z Kamenné hůrky Šťovíček a beruška. Každé dítě 
přečetlo část z této knihy, splnilo slib čtenáře a bylo pa-
sováno na čtenáře. Společně vytvořili abecední šípkový 
keř, prošli si prostory knihovny, seznámili se s různými 
knížkami, pomohli žabce Barče zachránit rybníček, zo-
pakovali si jednotlivé písmena abecedy, skládali obrázek 
skřítků Šťovíčka a Rybízka, sbírali okvětní lístky pro 
vytvoření kvítku ze svého jména a jiné aktivity.  
     Na závěr slavnostní hostinou oslavili řád čtenáře.  

PPPASOVÁNÍASOVÁNÍASOVÁNÍ   PRVŇÁČKŮPRVŇÁČKŮPRVŇÁČKŮ   NANANA   ČTENÁŘEČTENÁŘEČTENÁŘE   

     Svátek Den dětí se letošní rok slavil i v naší místní 
knihovně. Oslavenců přišlo opravdu hodně, od dětí 
předškolního věku, až po děti druhého stupně základní 
školy.  
     Děti pracovaly s netradiční technikou malba na sklo. 
Děti kreslily velmi originální a jim blízké obrázky. Nej-
prve obrys konturou a poté malba barvami. Také si měly 
možnost zahrát různé hry a soutěže. Dětí se zúčastnilo 
opravdu hodně, a to s velkým zaujetím, nadšením a zá-
jmem.  
     Velmi nás to potěšilo a zveme i ostatní děti, malé i 
velké, k návštěvě naší knihovny.  

RRRESTAURACEESTAURACEESTAURACE   UUU   PÁŤAČEKPÁŤAČEKPÁŤAČEK   
     V úterý 7. června se školní jídelna proměnila v „Restauraci u páťa-
ček“. Stoly byly připraveny jako na předem objednaný slavnostní oběd. 
Povolání servírek se výborně zhostila většina děvčat z 5. třídy. Návštěvní-
ci „restaurace“ byli s obsluhou i jídlem nadmíru spokojeni, procvičili se v 
zásadách  chování při stravování a jistě si své zkušenosti zopakují v praxi 
ve skutečné restauraci. 

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ   
     Děkujeme paní učitelce Mgr. Lence Bartoňové a paní Lence Skřipko-
vé za přípravu a uskutečnění netradiční formy vyučování u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí. Tento den mohli naši prvňáčci přijít do školy 
v libovolné masce a výuka probíhala formou hry. Moc se nám líbí jejich 
kreativní způsob práce. 
     Také bychom rádi touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří se 
podíleli přípravou a svou účastí na Dětském dnu ve škole, který proběhl 
ve dnech 27. - 28. 5.  

rodiče prvňáčků 
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     Rádi bychom vás i touto cestou seznámili s některými 
akcemi, které proběhly od ledna tohoto roku v našem za-
řízení. 
 Navštívili jsme naši ZŠ, aby ji naši budoucí prvňáci 

lépe poznali, než půjdou k zápisu. 
 Měli jsme krásný karneval s tancem a soutěží.  
 Tvořili jsme s rodiči v rámci velikonočního odpoledne, 

proběhla u nás i výroba z keramiky. 
 Průběžně jsme s dětmi přivítali různá divadla, která nás 

pobavila i poučila. Například Pohádky z kufru, Pople-
tená slepice, Ekologická pohádka nebo Pohádka ze sta-
rého mlýna. 

 Byli jsme se podívat i na naše kamarády ze školy, jak 
jim to jde na jejich hudební nástroje v rámci vystoupení 
Kolik je na světě moří. Moc nás malí hudebníci potěšili 
a určitě některé děti i inspirovali. 

 Již po několikáté jsme přivítali pejsky Arisku a Tessi v 
rámci canisterapie. Letos nám i svými ťapkami nama-
lovali naše trička.  

 Přivítali jsme mladé členky ČČK s jejich velmi podaře-
nou, praktickou ukázku první pomoci. 

 Jako každoročně proběhla námi připravovaná Jarní be-
sídka pro rodiče, zvláště pro naše milé maminky a ba-
bičky. Měli jsme velkou radost, protože byl plný sál 
vřelých diváků. 

 Pořádali jsme Dětský den s Policií ČR a  rozloučení s 

předškoláky. 
 Šťastně jsme se také vrátili z krásného výletu do ZOO, 

o který by děti nerady přišly. 
 Společně s obcí a skauty se podařil zrealizovat projekt  

Hmyzí hotel, který slouží jako možnost příbytku růz-
ným  broukům, beruškám a dalšímu hmyzu. V hmyzím 
hotelu jsou použity různé druhy dřevin a dalšího pří-
rodního materiálu. Ten umožní přebývání různého dru-
hu hmyzu, který díky udržovaným trávníkům ztratil 
možnost bezpečného přebývání. Za podnět i pomoc při 
realizaci děkujeme paní Rumánkové-Mužikovské a 
skautům z Lidečka. 

 V březnu jsme zahájili sezonu zahradničení na naší 
školní zahrádce. 

 Děti si vysely hrášek, na který se už moc těší, nyní již 
obírají jahůdky a sbírají postupně heřmánek a různé 
jiné bylinky, ze kterých jsme jim loňský rok vyrobili 
voňavé,  bylinkové polštářky. 

 Těšíme se také na naše podzimní, okrasné dýně, které 
nám krásně vyzdobí naši školku. 

 V letošním školním roce se u nás ve školní jídelně při 
MŠ  stravuje celkem 161 strávníků, z toho dětí MŠ je 
52 dětí a ze ZŠ k nám do jídelny dochází 62 žáků. Mě-
síčně tak chystáme průměrně 4 700 porcí. 

 V rámci zpestření jídelního provozu v červnu proběhl 
již druhý ročník Restaurace ve školní jídelně, na kte-
rém se po domluvě s vedením ZŠ  aktivně podílejí děv-
čata z páté třídy. Jídelnu v rámci pracovní činnosti si 
dívky prostřely, vyzdobily podle své fantazie i obsluho-
valy své spolužáky. Moc se jim to povedlo. Děti tak 
měly možnost zažít pocit ze stolování i obsluhy  po-
dobně jako v restauracích. 

     Ředitelství MŠ Lidečko také oznamuje, že je stále  
možnost přihlásit své dítě do našeho zařízení. 
     Vám všem přejeme klidné a slunečné léto. 

                                                                                               
Hana Kožehubová 

ředitelka MŠ Lidečko 

PPPOZDRAVOZDRAVOZDRAV   ZZZ   MMMATEŘSKÉATEŘSKÉATEŘSKÉ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   



     Do konce října 2016 je možnost 
sbírat plastové kelímky od jogurtů, 
másel a podobných plastových oba-
lů. Jako každý rok čeká odměna pro 
všechny, kdo se do soutěže zapojí, a 
pro ty nejlepší i hodnotnější ceny.  
     Kelímky můžete začít nosit na 
obecní úřad od září. Moc nám pomů-
že, když budete mít kelímky zváže-
né, my provádíme náhodné převáže-
ní. 

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ   VEVEVE   SBĚRUSBĚRUSBĚRU   
KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   
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     Těmito řádky bychom chtěly vy-
jádřit DÍK za letošní snažení všem 
mladým zdravotníkům, kteří se už od 
l e d n a  p r a v i d e l n ě  s c h á z e l i 
v kulturním domě, aby se naučili po-
skytování první pomoci. 
     Získané vědomosti mohli zúročit 
hned 29. dubna 2016, kdy jsme byli 
prvně pozváni na zdravotnickou sou-
těž do Brumova – Bylnice. Tato sou-
těž byla organizovaná, aby si děti 
před oblastním kolem soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků (HMZ) vy-
zkoušely a osahaly namaskovaná po-
ranění, což bylo pro nás velkým pří-
nosem.  
     Následující soutěž konaná ve 
Vsetíně 18. 5. 2016 už nebyla jenom 
zkouškou, ale soutěžilo se o postup 
do krajského kola. Naše snažení vy-
razily reprezentovat 2 skupiny ošet-

řovatelů. Soutěž byla dobře připrave-
ná, ale naše „bojovnice“ ještě lépe 
….. šly si za svým, za vítězstvím! 
Děvčata II. stupně opravdu nenašla 
konkurenci a zajistila si tak postup 
do krajského kola. Mladším uteklo 
vítězství jen o několik málo bodů, 
ale i tak děti hrdě převzaly pohár za 
druhé místo a dokázaly se z něj rado-
vat, což nás moc potěšilo!  
     Dne 3. 6. 2016 se skupinka ve 
složení: Tereza Miltová, Ludmila 
Fusková, Markéta Dolečková, Marie 
Kabrhelová a Eliška Martinková vy-
dala do Znojma, aby poměřila své 
síly na krajském kole soutěže HMZ. 
Jejich hnacím motorem bylo před-
vést maximální výkony, neboť vzhle-
dem k věkovému omezení se účast-
nily 4 z nich zdravotnických soutěží 
v tomto roce naposledy. Krásné dru-

SSSRDEČNÉRDEČNÉRDEČNÉ   DÍKY DÍKY DÍKY PROPROPRO   MLADÉMLADÉMLADÉ   ZDRAVOTNÍKYZDRAVOTNÍKYZDRAVOTNÍKY   
hé místo, kterého dosáhly, nás všech-
ny těší. V danou chvíli nás to i tro-
chu zamrzelo, když se naše zdravot-
nice dozvěděly, že od vítězství nás 
dělily pouhé 2 body. Sen o reprezen-
taci na republikovém kole soutěže 
HMZ v Olomouci se rázem rozply-
nul!  
     Sledovat ale cérky v akci bylo pro 
nás vedoucí velkým potěšením, ne-
boť není větší odměna, než vidět 
skupinku, která umí pohotově reago-
vat, ví, jak pacienta správně ošetřit, 
uklidnit a pracuje sehraně a s klidem! 
     Moc si vážíme snahy a píle, kte-
rou všechny děti nejen na soutěžích 
podávaly. Ceníme si, že na schůzky 
zdravotnického kroužku si vždy na-
šly čas i přes všechny jiné aktivity, 
kterým se věnují. 
     Na závěr bychom rády moc podě-
kovali všem, kteří nám jakkoliv po-
máhali a podporovali nás, ale přede-
vším MLADÝM ZDRAVOTNÍ-
KŮM za jejich odhodlání, výkony a 
skvělou reprezentaci v poskytování 
první pomoci. Věříme, že získané 
vědomosti a zkušenosti jen tak neza-
pomenete, ale zároveň vám všem 
přejeme co nejméně příležitostí je 
muset využívat. Přesto mějte i nadále 
v paměti naše heslo: „Když možem, 
pomožem!“   
   

se srdečným díkem cérky z ČČK 
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     Zranění, jako jsou popáleniny, od-
řeniny, zlomeniny, mdloba nebo in-
farkt, se učily ošetřovat děti Mateřské 
a Základní školy v Lidečku. 
     V úterý 12. 4. 2016 nás naše kro-
ky netradičně vedly do MŠ, kde jsme 
se hravou formou snažily dětem při-
blížit, jak si poradit s poraněními, 
které se jim můžou lehce stát při ces-
tě do školky, při hře, při dovádění 
s kamarády nebo jak postupovat, 
když jejich pomoc bude potřebovat 
druhá osoba. Tyto situace jsme se jim 
snažily přiblížit pomocí krátkých scé-
nek, které strhly pozornost dětí a 
vtáhly je do děje ošetřování. Touto 

formou to bylo pro děti lehce pocho-
pitelné a snadno zapamatovatelné. O 
tom, že děti tento způsob učení první 
pomoci baví, nás přesvědčilo jejich 
aktivní zapálení spolupracovat. Poho-
tově reagovaly a nestyděly se pochlu-
bit vlastními zážitky se zraněními, 
které se jim nebo jejich blízkým při-
hodily. 
     Protože zdravovědy není nikdy 
dost, zavítaly jsme i mezi větší děti, a 
to do ZŠ Lidečko. Zde jsme postupo-
valy se seznamováním dětí s první 
pomocí stejným způsobem, ale moh-
ly jsme si dovolit složitější a vážnější 
případy, které jsme zpestřily masko-

„K„K„KDYŽDYŽDYŽ   MOŽEMMOŽEMMOŽEM, , , POMOŽEMPOMOŽEMPOMOŽEM.“.“.“   

NNNÁSILÍÁSILÍÁSILÍ   OČIMAOČIMAOČIMA   SENIORŮSENIORŮSENIORŮ   
     1. června 2016 odstartoval ve Zlí-
ně projekt Násilí očima seniorů. 
     8.června 2016 se konal okresní 
seminář tohoto projektu ve Vsetíně v 
Domu kultury, já se ho za seniory v 
Lidečku zúčastnila a ve velmi zkrá-
cené formě vám získané poznatky 
nyní předám. 
     Zlínský kraj chce tímto projektem 
upozornit, že významná část seniorů 
se s nějakou formou a mírou násilí 
ve stáří setkává, bohužel případů na-
růstá, proto je třeba o tomto problé-
mu otevřeně mluvit.                                                                                                                                    
     V roce 2015 Policie ČR na území 
okresu Vsetín řešila více jak 4 stovky 

ZENÍ  A  PONIŽOVÁNÍ! 
     V případě, že vám někdo ubližuje, 
 nebojte se o tom mluvit a volejte 

bezplatnou linku 800 157 157 
 pokud jste v ohrožení života a po-

třebujete pomoc, zavolejte Policii 
ČR 158 nebo tísňovou linku 112 

 cítíte-li se ohroženi domácím ná-
silím, obraťte se na intervenční 
centrum - poradna Vsetín - tel. 
571 818 515, mobil 608 885 027 

     Pevně věřím, že se vás domácí 
násilí netýká, ale kdyby náhodou se 
stalo, budete vědět, jak si pomoci.  

                                                                                          
Růžena Kopečková 

případů, kdy byl poškozeným člověk 
seniorského věku. Jenže toto číslo 
není úplné , ale bylo by desetinásob-
ně větší, kdyby oběti ze studu nebo 
ze strachu nemlčely a řešily domácí 
násilí, ke kterému dochází dlouhodo-
bě, opakovaně, beze svědků za za-
vřenými dveřmi bytu. 
     Ve Valašském Deníku ze středy 
15. 6. jste možná četli článek,  jak 
podnapilý  22letý syn fyzicky napadl 
svou matku, které se naštěstí podaři-
lo z bytu vyběhnout,  ukrýt se a od-
tud zavolat policii.                                                                                                                         
     DO  ŽÁDNÉHO  ŽIVOTA NE-
PATŘÍ  NÁSILÍ, HRUBÉ  ZACHÁ-

váním, zvuky sirén nebo fiktivním 
telefonátem s dispečerkou záchranné 
služby. Školáci nejen poslouchali, ale 
hlavně si na vlastní kůži zkusili role 
záchranářů, pacientů a zkoušeli si i 
přivolat rychlou záchrannou službu. 
Naše obavy z nepozornosti či ne-
zájmu dětí vystřídalo překvapení 
z jejich nadšení a aktivního přístupu 
se zapojovat a zkoušet ošetřovat pří-
pady, se kterými jsme je stihly sezná-
mit. Na zvídavé, ale zároveň trefné 
dotazy jsme odpovídaly do té doby, 
než nás přerušilo zvonění oznamující 
konec vyučování. Proto jsme se roz-
loučily a nechaly ve škole plakáty se 
zásadami poskytování první pomoci, 
díky kterým se snad i během roku 
mohou žáci zdravovědě přiučit. 
     Vážíme si příležitosti, že jsme 
mohly dětem přiblížit základy první 
pomoci a moc nás potěšil jejich zá-
jem. 
     Na závěr chceme podpořit nejen 
děti, ale každého z nás, abychom ne-
byli lhostejní a dokázali pomoct li-
dem kolem nás v případě potřeby, 
protože všichni víme, že někdy o ži-
votě rozhodují jen pouhé minuty. A 
pokud si nebudete vědět rady, poradí 
vám na tel. čísle 155 školení a zkuše-
ní dispečeři. 

členky MS ČČK 
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     Vážení přátelé, milí žáci,  
     školní rok nám skončil a žáky če-
kají zasloužené prázdniny. V tomto 
školním roce měla naše škola velmi 
náročný rok, který byl naplněn 
spoustou vystoupení, přehlídek, vý-
stav, soutěží a úspěchů žáků. 
     Žáci precizně reprezentovali ško-
lu v krajských a ústředních kolech 
soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Žá-
ci všech oborů se podíleli na tradič-
ních benefičních koncertech, které 
každoročně pořádá naše škola na 
podporu vsetínské nemocnice, a to 
konkrétně pro dětské oddělení. Ta-
neční obor se představil na různých 
vystoupeních v rámci města, okresu, 
ale i tradičního Královského stříbření 
v Kutné Hoře. Také taneční obor po-
řádal Dny otevřených dveří pro nej-
širší veřejnost. Žáci tanečního oboru 
se i letos účastnili různých tanečních 
přehlídek, kde získali krásná oceně-
ní. Dramatický obor se v tomto škol-
ním roce mimo jiná vystoupení před-
vedl v precizně nastudovaném muzi-
kálu „Do lesa aneb tak trochu jiná 
pohádka“, kde získal v soutěžní pře-
hlídce velmi krásná ocenění. Výtvar-
ný obor se v rámci 120. výročí školy 
představil v Masarykově veřejné 

knihovně, ale i na dalších místech 
města Vsetína a také svojí celoroční 
výstavou, která je instalována 
v prostorách kmenové školy ve 
Vsetíně. 
     Žáci také již tradičně připravili 
pro své kamarády ze základních škol, 
ale také pro naše budoucí žáky 
z mateřských škol poutavá vystoupe-
ní nejen na kmenové škole, ale i na 
pobočkách školy. Začátkem měsíce 
dubna byla naše škola pořadatelem 
krajského kola soutěže v komorní 
hře s převahou smyčcových nástrojů. 
     Velmi důstojně se žáci představili 
ve svých vystoupeních v rámci gala-
koncertů k 120. výročí školy na dvou 
koncertech, které byly pořádány pro 
V.I.P. hosty, umělce, představitele 
Zlínského kraje, města Vsetín, před-
stavitele obcí kde sídlí pobočky ško-
ly, sponzory, ale také pro bývalé uči-
tele naší školy a nejširší veřejnost. 
     V měsíci květnu se škola velmi 
dobře prezentovala na multižánro-
vém festivalu „Zuška?Zuška!“ ve 
Zlíně, kde se představili žáci ze 
všech oborů školy. I pro město 
Vsetín a okolní obce v tomto škol-
ním roce žáci se svými učiteli kvalit-
ně zabezpečili velké množství kultur-
ních akcí. 

ZZZÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍ   UMĚLECKÁUMĚLECKÁUMĚLECKÁ   ŠKOLAŠKOLAŠKOLA, V, V, VSETÍNSETÍNSETÍN   
     V závěru školního roku se žáci 
představili již tradičně na svých ab-
solventských koncertech, vystoupe-
ních, výstavách a také 23. června vy-
stoupili ti nejlepší žáci na slavnost-
ním závěrečném koncertu za účasti 
našich partnerů ze ZUŠ Púchov, se 
kterými má škola přátelské vztahy. 
     Rád bych chtěl poděkovat učite-
lům školy za velmi precizní přípravu 
žáků, za skvělou reprezentaci školy 
na veřejnosti, na soutěžích, ale i 
v zahraničí. Děkuji vám, rodičům 
našich žáků za podporu v jejich umě-
leckém vzdělávání a také děkuji 
všem příznivcům za zájem o akce 
školy, kterých se rádi účastníte, a to 
nejen na kmenové škole ve Vsetíně, 
ale i na akcích, které škola pořádá v 
Horní Lidči, Lidečku, Valašské Po-
lance a v Jablůnce. 
     Přeji všem žákům do závěru škol-
ního roku mnoho úspěchů u postupo-
vých zkoušek a pohodové prázdniny. 
Vám, rodičům našich žáků a všem 
příznivcům školy přeji sluníčkovou 
dovolenou a pohodové letní dny. 
Těším se na setkání s vámi ve škol-
ním roce 2016/2017. 

Roman    K o n ů p k a 
 ředitel školy 

FFFOTOOTOOTO   ZZZ   GALAKONCERTUGALAKONCERTUGALAKONCERTU   KKK   VÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   

Václav Klaus ml. a Roman Konůpka návštěvníci galakoncertu 
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     Zlínští divadelníci již mají na-
chystanou kolekci titulů, kterou se-
stavili pro nové divadelní předplatné 
na sezonu 2016/2017. 
     „Zajímá nás, zda se nám podaří 
uchránit rodinu před rozpadem 
(Srpen v zemi indiánů), nenaletět 
pokryteckým šmejdům (Tartuffe), 
uvěřit velkým vizím v čase krize (Já, 
Baťa) a přitom nebýt za blbce (Blbec 
k večeři). Chceme věřit, že každé zlo 
bude nakonec odhaleno a potrestáno 
(Past na myši) a že ženy a muži pře-
stanou vést své nesmyslné boje (Noc 
na Karlštejně). Ale chceme si také 
s úsměvem připomenout, že bychom 

nikdy neměli zapomínat na Dobré 
mravy, protože jedině v klidném a 
otevřeném dialogu můžeme najít svou 
kotvu Mezi nebem a ženou,“ přibli-
žuje nový dramplán zlínského diva-
dla jeho umělecká šéfka Hana Miko-
lášková. 
     Předplatné je právě v prodeji a di-
váci mohou opět vybírat z jeho něko-
lika typů podle svých časových mož-
ností. Majitelé předplatného uvidí 
tituly s více než 40% slevou oproti 
jiným divákům. „Chceme zdůraznit, 
že letos se předplatné vyplatí více než 
kdykoli jindy,“ podotýká ředitel zlín-
ské scény Petr Michálek. 

     Kromě výhodné ceny mohou 
předplatitelé čerpat mnoho dalších 
bonusů: kromě stálého místa 
v hledišti podle jejich přání a pev-
ných termínů mají přednostní právo 
rezervace na všechna představení 
včetně vybraných hostů, program na 
dva měsíce dopředu a divadelní zpra-
vodaj Tady a teď jim bude doručován 
do schránky zdarma a také mohou 
využít oblíbené služby hlídání dětí 
zdarma u odpoledních předplatitel-
ských skupin. 
     Více informací najdete na 
www.divadlozlin.cz. 

     Bratři vepři, sestry svině! Milá 
prasata! Pochválen buď náš Stvoři-
tel, neboť on vás krmí, dává vám po-
meje a šrot, dává vám bahno, ve kte-
rém se můžete rochnit. Oslavujte Pá-
na, dobrořečte a chrochtejte mu!  /sv. 
František z Assisi/ 
     V neděli 22. 5. 2016 jsme 
v malém sále Společenského centra 
mohli zhlédnout vyprávění o životě a 
smrti sv. Františka z Assisi. Příběh o 
svatém showmanovi, který chtěl být 
nejskromnější a nejnepatrnější – a šly 
za ním davy. Jednalo se o „one man 
show“, ve kterém jsme mohli vidět 

step a body - drum. V představení 
zaznělo nejen mnoho hlubokých 
myšlenek, ale i humoru. Jednalo se o 
autorský projekt pana Jana Horáka – 
absolventa DAMU, žáka Jaroslavy 
Adamové, Věry Galatíkové a Ladi-
slava Mrkvičky. Pan Jan Horák byl 
členem souboru Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti, nyní je na vol-
né noze, žije v bývalém augustinián-
ském klášteře v Roudnici nad Labem, 
o který se stará. Představení proběhlo 
u příležitosti 105. výročí založení 
ochotnického divadla v Lidečku. 
     „Když František kázal, tak při tom 

tančil a zpíval, proto je i vyprávění o 
Františkovi roztančené a rozezpíva-
né. Byl to svým způsobem extremista; 
když plnil své poslání, tak nešetřil 
tělo, a tak se taky snažím moc nešet-
řit a zkoumat hranice svých sil. Vy-
právění legend bylo u samého počát-
ku evropského divadla, tak se inspi-
ruji u jarmarečních vypravěčů a u 
začátků commedie dell arte a hledám 
vyjádření, které je zábavné pro dneš-
ního diváka. Mám totiž pocit, že vy-
právění příběhů mezi lidmi ubývá, a 
tak chci vyprávět.“  /Jan Horák/ 

Šárka Martinková 

NNNOCOCOC   KOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮ   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   
     V pátek 10. června 2016 se naše 
farnost poprvé zapojila mezi farnosti 
pořádající noc kostelů. Původ noci 
kostelů pochází z Německa z roku 
2001 a v České republice se tato akce 
poprvé konala 29. 5. 2009. Jejím 
smyslem je umožnit široké veřejnosti 
nezávazné přiblížení ke křesťanství a 
k duchovním kořenům naší farnosti.  
     Letošní noc kostelů v Lidečku by-
la provázena motem: „Jeho brány 
zůstanou ve dne otevřené, noc tam 
už nebude“. V rámci programu, který 
byl zahájen mší svatou, pak následo-

val program pro děti na farní zahradě. 
V kostele sv. Kateřiny od 21.00 hodin 
proběhla přednáška o historii kostela, 
spolu s výstavou původních i součas-
ných liturgických předmětů využíva-
ných pro potřeby bohoslužeb, papež-
ského darovacího dekretu z roku 
1886 nebo i kulturních památek na-
cházejících se ve farnosti, např. obra-
zu sv. Václava z konce 17. století. 
Pak následovalo vystoupení pěvecké-
ho sboru, který zazpíval několik písní 
z různých období křesťanských dějin. 
Velmi zajímavá byla i přednáška o 

různých překladech Bible z období od 
svatých Cyrila a Metoděje až po sou-
časnost také s ukázkami čtení Písma. 
Závěrečnou část noci kostelů tvořila 
adorace s názvem Vzkaz Bohu. Při ní 
byly vzkazy, které účastníci měli 
možnost napsat a vložit do košíku, 
předloženy Bohu v podobě proseb a 
díků.  
     Celý program slovem provázela 
paní Mgr. Martina Slováčková. Akce 
se zúčastnilo okolo 50 dospělých 
osob a 20 dětí. Na naši farnost se to 
zdá být málo, ale i tak patří všem 
účastníkům a farníkům ochotným 
něco pro druhé udělat velký dík.     

farníci z Lidečka a Horní Lidče 
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     V neděli dne 5. června 2016 
proběhl v Lidečku v Račném Dět-
ský den. Jeho pořadateli byly Obec 
Lidečko a Společenský klub Lideč-
ko.   
     Před zahájením samotných od-
poledních her proběhla u kapličky 
sv. Anežky České tradiční slav-
nostní děkovná mše svatá sloužená 
naším duchovním otcem Josefem 
Červenkou za všechny složky v 
naší obci, za rodiny a za všechny 
živé a zemřelé farníky z osady 
Račné. Po skončení mše svaté byli 
všichni přítomní pozváni na neděl-
ní guláš na mysliveckou chatu, kte-
rý připravili členové Mysliveckého 
sdružení Černava. Po obědě pak 
probíhaly pro děti očekávané sou-
těže.  Mimoňové – skauti 

v převlecích zahájili Dětský den. 
Měli připraveny soutěže a hry. Děti 
mu s e ly  u ká za t  dov ed nos t 
s balonkem, rozluštit tajenku, stří-
let na terč, zdolat lezeckou stěnou, 
skákat v pneumatikách, přejít mezi 
aligátory a mnoho dalších úkolů. 
Do samotné soutěže o blešáky se 
letos přihlásilo na 130 místních i 
přespolních dětí Na této cestě za 
blešáky bylo připraveno celkem 10 
soutěžních stanovišť pro děti a na 
další dvě stanoviště bylo potřeba 
jednoho z rodičů nebo doprovodu, 
kteří také soutěžili o blešáky. Vy-
soutěžené blešáky si pak děti moh-
ly proměnit ve stánku odměn za 
hračky podle svého přání. O radu a 
směnu u stánku se postarala děvča-
ta ze scholy. Nečekaná bouřka nás 
všechny překvapila, a proto musel 

být Dětský den přerušen. Po úpravách  
prodejního stánku pokračoval prodej za 
blešáky. Pro nepříznivé počasí byl Dět-
ský den předčasně ukončen.  
     Ráda bych tímto poděkovala všem 
obětavým organizátorům a zástupcům 
složek, kteří se zapojili do přípravy a 
průběhu Dětského dne. 

Milena Pavlíková  

DDDĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝ   DENDENDEN   SESESE   SPANÍMSPANÍMSPANÍM   VEVEVE   SSSPOLEČENSKÉMPOLEČENSKÉMPOLEČENSKÉM   CENTRUCENTRUCENTRU   
     Sdružení rodičů každoročně pořá-
dá Dětský den pro žáky školy k je-
jich svátku. Letos byl stanoven na 
pátek 27. května. Program na celý 
den i s přespáním ve Společenském 
centru byl už tradičně zajímavý a 
pestrý. 
     Žáci se svými vyučujícími a dvě-
ma zástupci z řad rodičů odjeli od 
školy ve dvou autobusech na celé 
dopoledne do oblíbené zlínské Gala-
xie, kde se každý mohl vydovádět v 
rozličných pohybových aktivitách 
podle libosti. 
     Kolem poledne za slunečného 
počasí všichni poobědvali ve ven-
kovních prostorách Infocentra v obci 
Pulčín, kam bylo převezeno jídlo 
uvařené ve školní jídelně MŠ Lideč-
ko. 
     Mezitím už se chystala další část, 
a to ukázky s povídáním o našich 
nejznámějších denních i nočních 
dravcích. 
     Zástupci scholy zapojili děti do 
několika úkolů v prostoru nedaleké-

ho tábořiště na Pulčinách (např. pís-
ničkové pexeso, hledání obrázků 
podle abecedy, posílání míčku 
„potrubím“ z kartonových ruliček, 
srdíčková hra s křupkami a špejlemi, 
podlézání v kruhu apod...vše formou 
soutěží). Nechybělo ani opékání špe-
káčků. 
     Účastníci se pak pěší stezkou pře-
sunuli do Lidečka, kde mezi ně do 

Společenského centra zavítal kouzel-
ník se svým programem. 
     Po setmění se postupně vydali 
nebojácní dobrovolníci na oblíbenou 
stezku odvahy, která je dovedla bez-
pečně zpět ke svým spacákům a v 
nich pak spokojeně usnuli 
     Časně ráno po snídani se děti ro-
zešly do svých domovů. 

Mgr. Michaela Srbová 
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     Zdravím všechny obyvatele Lideč-
ka a pro naše fanoušky tu máme opět 
takové „kratší“ bilancování. V neděli 
19. 6. 2016 skončila jarní část sezóny 
2015/2016. Tentokrát můžeme být 
opravdu velmi pozitivně naladěni.  
     Všechny naše týmy si v jarní části 
sezóny polepšily. Nejmladší příprav-
ka vyhrála několik turnajů a největší 
úspěch přišel v sobotu 11. 6. 2016 
v Karolince. Mladší žáci si po podzi-
mu ještě dokázali vylepšit už tak vý-
borné druhé místo a skončili 
v Okresním přeboru první. Starší žáci 
se posunuli na páté místo tabulky 
Okresního přeboru, dorostenci se po-
sunuli z 12. pozice po podzimní části 
do středu tabulky Krajské soutěže a 
naše áčko hned na začátku jara škrtlo 
skvělými výsledky možné úvahy o 
záchranářských bojích. Bohužel má-
me ale i několik špatných zpráv. U 
áčka končí hlavní trenér a vedoucí.  
Trenérem žáků od nové sezóny už 
nebude po dlouhých letech Mirek 
Martinka. Ale pojďme postupně. 

     Naše áčko, pod vedením trenéra 
Ivana Pechy a vedoucího mužstva 
Radka Janáče, skončilo na 8. místě 
tabulky I.B třídy skupiny A. Mužstvo 
mělo hlavně výborný start do jarní 
části, kdy v prvních čtyřech kolech 
zahnalo veškeré možné obavy ohled-
ně hry o záchranu. Před začátkem se 
nám podařilo do Lidečka přivést no-
vou posilu do útoku, zkušeného hráče 
Petra Svobodu, který se nakonec stal 
nejlepším střelcem Lidečka, přestože 
odehrál jen půlku sezóny. Na podzim 
měl náš tým problém, po ukončení 
kariéry Aleše Číže, se vstřelením bra-
nek. Tento problém Petr jednoznačně 
odstranil a dobrou zprávou je, že 
v Lidečku bude pokračovat i nadále, a 
to dokonce zadarmo díky novému 
přestupnímu řádu, který schválil nej-
vyšší fotbalový orgán v zemi FAČR. 
Jinak je mužstvo stabilizované. Tým 

je zatím hodně mladý, ale konkuren-
ceschopný. Trenér Ivan Pecha 
s úspěchem zapracovával do týmu 
naše mladé dorostence a my jsme rá-
di, že máme perspektivu i do budouc-
na.  
     Bohužel hlavní trenér Ivan Pecha 
po sezóně odchází do svého rodného 
Brumova, kde bude působit na vysně-
ném postu jako trenér mužů v Divizi 
E. Tímto mu chceme poděkovat za 
ten rok, který tu s námi strávil, a záro-
veň mu přejeme hodně štěstí na nové, 
pro něj vysněné štaci. A to není 
všechno. Na vlastní žádost končí u 
mužstva i vedoucí týmu Radek Janáč. 
I tato zpráva nás moc mrzí, protože, 
jak všichni víte, Radek je perfektní 
chlap do partie, a jak hráči týmu, tak i 
my z vedení jsme s ním byli maxi-
málně spokojení. I Radkovi moc dě-
kujeme  a budeme doufat, že se do 
této důležité funkce zase brzy vrátí. 
Cíl pro novou sezónu je adaptovat 
nového trenéra a vedoucího mužstva 
a hrát první polovinu tabulky. 

     Naši dorostenci pod vedením Jose-
fa Hyžáka zakončili sezónu v Krajské 
soutěži sk. A na pěkném 9. místě se 
ziskem 30 bodů. V jarní části se toto 
mužstvo hodně zvedlo i díky tomu, že 
čtyři zápasy odchytal gólman Kamil 
Krahulík z Lačnova. Tým má stále 
problémy s defenzivou. Dostáváme 
mnoho branek a stále jsme ještě ne-
srovnali naši defenzivní hru.  
     Po této sezóně v dorostu skončili, 
mimo Luboše Janáče, Kamila Krahu-
líka a Jindry Surovce, dva naši dlou-
holetí borci - Vojta Ryza a Dominik 
Ryza. Nejenže oba patřili mezi nej-
lepší hráče, ale zároveň moc pomáha-
li i v kabině a plnili roli vůdců. Tam 
je nyní nahradí Jirka Fusek, Michal 
Gargulák, Adam Hruboň nebo Filip 
Hynek. Do dorostu přichází z žáků 
Pavel Číž, Jakub Martinka a Martin 
Buček. Díky tomu, že nejvyšší fotba-

SK LSK LSK LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   lový orgán FAČR schválil nové pře-
stupní řády a zakázal hostování a stří-
davé starty, během jarní části jsme-
přemýšleli, co budeme s dorostem 
dělat. V kádru po sezóně zbylo jen 12 
Lidečkovjanů, což je málo. Proto 
jsme schvá l il i  spojení  týmů 
s Lačnovem, který dorosteneckou 
soutěž odhlásil. Z Lačnova by nás 
mělo posílit 5 hráčů, tím pádem bude 
mít kádr celkem 17 fotbalistů a to už 
je dostačující počet pro to, abychom 
mohli v Krajské soutěži pokračovat. 
Cíl pro novou sezónu je jasný - zlep-
šit defenzivu, nastavit tým tak, aby se 
vyrovnal s odchodem dlouhodobých 
lídrů, předvádět atraktivní fotbal a 
umístění do desátého místa. 

     Starší žáci zakončili sezónu 
v Okresním přeboru st. žáků pod ve-
dením Míry Martinky na výborném 5. 
místě. Mužstvo táhli hlavně brankář 
Pavel Psota, stoper Kuba Martinka, 
Radim Mareček z Lačnova a Pavel 
Číž v útoku.  Hlavně Pavlovi to na 
jaře pálilo až neskutečně a nakonec za 
tuto sezónu nastřílel přes šedesát bra-
nek, což je úctyhodné číslo. Po sezó-
ně končí Radim Mareček, Kuba Mar-
tinka, Martin Buček, Pavel Číž a 
Anička Bučková. Během sezóny jsme 
přemýšleli, jaké týmy přihlásit do no-
vé sezóny, a nakonec jsme se rozhod-
li, že pro následující dvě sezóny zru-
šíme kategorii mladších žáků a obno-
víme starší přípravku. Hráči, kteří by 
ještě měli poslední sezónu v mladších 
žácích, už budou hrát ve starších.  Tý-
ká se to Jarka Bučka, Martina Číže, 
Jana Zvonka a Lukáše Garguláka. 
Novými lídry žákovského týmu bu-
dou Filip Fusek, Pavel Psota, Kuba 
Zádrapa a bratři Marián a Libor Buč-
kovi. Ze Střelné by mohl tým doplnit 
Jarek Brlica a možná ještě někdo 
z Lidče.  
     Bohužel tým po více než deseti 
letech na vlastní žádost opouští trenér 
Miroslav Martinka. Jménem celého 
výboru mu děkujeme, protože práce 
s dětmi není v dnešní době vůbec jed-
noduchá. Novým trenérem této kate-

MUŽI DOROST 

STARŠÍ  ŽÁCI 



Stránka 13  ZPRAVODAJ  I I .  
gorie se stává Petr Žídek. Cíl pro no-
vou sezónu je zapracovat mladé hráče 
a umístění v horní části tabulky. 

     Naši fotbaloví mladíci v jarní čás-
ti, pod vedením Petra Žídka a Jarka 
Bučka, excelovali a vyhráli tabulku 
Okresního přeboru mladších žáků. 
Umístění je to krásné, ale nejdůleži-
tější je, že tito ogaři mají opravdu do 
fotbalu chuť, baví je tréninky, baví je 
zápasy a snaží se hrát opravdu pěkný 
fotbal.  Protože někteří z nich přechá-
zejí do starších žáků, rozhodli jsme se 
od nové sezóny kategorii mladších 
žáků na jednu či dvě sezóny přerušit a 
přihlásíme se do kategorie starší pří-
pravky. Hráči, kteří mají těch 11-12 
let, se přesunou do starších žáků a ti 
mladší, kde je velmi silný ročník, jak 
počtem, tak fotbalovým umem, budou 
moct hrát ve starší přípravce, protože 
na mladší žáky by byli ještě moc mla-
dí. Naši ogaři se zúčastnili se v zimě 
turnaje v Hovězí, kde se jim podařilo 
postoupit a pak na závěrečném turnaji 
v Zašové obsadili čtvrté místo. 
V dubnu nás oslovil šéftrenér mláde-
že ve Fastavu Zlín, pan Milan Hanko, 
a pozval nás na tréninkový turnaj do 
tréninkového centra ligového Zlína na 
Vršavu. My jsme udělali tým z hráčů 
Valašské Polanky, Příkaz a Lidečka. 
Jednalo se o turnaj ročníků 2005 a 
2006. Z Lidečka se turnaje zúčastnili 
brankář Lukáš Hyžák, František No-
vák, Vojta Buček a Honza Janáč. 
Ogaři na turnaji vyhráli jedno utkání, 
ale všechny zápasy byly velmi vyrov-
nané. Jinak nás trenér Hanko označil 
jako nejfotbalovější tým turnaje. 
V sobotu 18. 6. 2016 se zúčastnili na-
ši fotbalisté závěrečného turnaje o 
nejlepší tým Okresního přeboru kate-
gorie mladších žáků a postoupili do 
finále, kde prohráli proti Valašskému 
Meziříčí, takže jsme skončili jako 
druhý nejlepší tým našeho okresu. 
Dne 26. 6. 2016 proběhl na našem 
hř iš t i t urna j mladší ch žáků, 
„Memoriál Aloise Františáka“. Jak 
všichni víme, strýček Františáků tré-
noval místní mládež skoro 40 let a 

my si chceme každý rok připomenout 
jeho velký přínos pro fotbal v naší 
obci. 

     Naše nejmenší děti po celou dobu 
jarní části, pod vedením Jarka Bučka 
a Romana Mikuláška, dokazovaly, že 
v této kategorii patří mezi nejlepší 
týmy okresu. Po této sezóně nám 
v této kategorii končí silný ročník 
2007, který tvoří devět ogarů. Ten po 
této sezóně přechází do nově přihlá-
šené starší přípravky. Ale i přesto má-
me ještě další hráče, kteří budou hrát 
v příští sezóně. Z těch zkušenějších 
v týmu zůstává Lukáš Hyžák, Samuel 
Číž, Tadeáš Machů. V zimě jsme po-
řádali druhý ročník turnaje mladších 
přípravek, který byl opět velmi vyda-
řený. Turnaje se zúčastnily týmy Vy-
sokého Pole, Štítné, Ústí u Vsetína a 
domácího Lidečka, které na tento tur-
naj postavilo dva týmy. Na prvním 
místě skončilo Vysoké Pole, se zis-
kem 10 bodů, na druhém místě skon-
čil tým Lidečka B se ziskem 8 bodů, 
na třetím místě skončilo mužstvo Štít-
né nad Vláří se ziskem 6 bodů, čtvrté 
skončilo Lidečko A se ziskem 4 bodů 
a na pátém místě se umístil tým Ústí 
u Vsetína. Děkujeme všem týmům za 
účast a doufáme, že se v hojném po-
čtu sejdeme i v příštím roce. V zimě 
se ještě naši nejmladší zúčastnili tur-
naje v Újezdu, kde opět odehráli vy-
nikající turnaj. Největší historický 
úspěch naší mladší přípravky ale při-
šel v sobotu 11. 6. 2016 v Karolince, 
která opět hostila „Závěrečný turnaj 
mladší přípravky o přeborníka našeho 
okresu“. Naši fotbalisti potvrdili, že 
v této kategorii máme opravdu výbor-
né hráče a za účasti 30 týmů našeho 
okresu jsme postoupili až do finále, 
kde nás porazila Zašová. Jsme oprav-
du rádi, že máme čtyři mládežnické 
týmy a že děti, které tyto kategorie 
navštěvují, baví sportovat, hrát fotbal.  
     Během celého podzimu budeme 
zapisovat děti od ročníku 2011 a star-
ší do našich mládežnických kategorii. 
Tréninky našich mládežnických 

týmů: 
Dorost - středa a pátek od 18 h 
Starší žáci - úterý a čtvrtek od 17 h 
Starší a mladší přípravka - středa a 
pátek od 15.30 h. 
     Zveme všechny rodiče a děti, kte-
rébaví sport, baví je fotbal, aby přišli. 
My jsme rádi, že nám ta mládež zatím 
funguje, ale nechceme usnout na vav-
řínech a chceme ty děti neustále dopl-
ňovat. Pro ty děti je velká výhoda 
v tom, že se mezi nimi tvoří kamarád-
ství a parta. Chodí spolu do školy a 
jsou spolu i na hřišti.  
     V neděli 10. 7. 2016 jsme se zú-
častnili Cyrilometodějských slavností 
v obci Dohňany na Slovensku, kde  
hráli naši starší žáci s jejich žáky, do-
rost s dorostem a hlavní zápas byl-
mužský zápas těchto dvou vesnic.  
     V létě se naše áčko opět zúčastní 
„Poháru hejtmana Zlínského kraje“. 
Během podzimu (přesný termín zatím 
není znám) se nám podařilo ve Zlíně 
zajistit poločasový zápas přípravek 
během ligového zápasu. Naše pří-
pravka si tam před několika tisícov-
kami fanoušků Fastavu Zlín zahraje 
poločasový zápas přípravek. Věřím, 
že budou mít děti opravdu super záži-
tek.  Taky opět  pokračujeme 
v projektu „Létajících trenérů“, kdy 
nás na podzim navštíví opět profitre-
néři z Fastavu Zlín. Než skončila se-
zóna podařilo se nám natáhnout na-
čisto stěnu u Martinců a máme 
v plánu ji namalovat. V zimě jsme pět 
sobot pracovali na nové tribuně a na-
konec se nám podařilo před sezónou 
zrealizovat jak podlahu, tak lavičky a 
nakonec i schody. Co se týká organi-
začních věcí, na základě rozhodnutí 
FAČRu jsme museli přejít na podvoj-
né účetnictví. Na členské schůzi, kte-
rá se konala 29. 1. 2016 na hřišti a 
zúčastnilo se jí 54 členů, jsme schvá-
lili nové stanovy SK Lidečka a taky 
jsme schválili povinnou změnu názvu 
klubu, kdy, na základě nového Ob-
čanského zákoníku jsme se museli 
přejmenovat na „Spolek“ a tento ná-
zev, pomocí zkratky, zanést i do 
názvu našeho klubu. Nyní se jmenu-

MLADŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ  PŘÍPRAVKA 
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jeme SK Lidečko, z.s. a takto bude-
me fungovat už oficiálně.  Novým 
členem výboru byl schválen Ladislav 
Vala a výbor je v současné době sed-
mičlenný. Nás nyní čeká opět spíš ta 
funkcionářská práce, kdy musíme 
v co nejkratší době zajistit nového 
trenéra a vedoucího mužstva pro mu-
že, ale věřím, že to opět zvládneme a 
že k nám dovedeme trenéra, který dál 
půjde ve šlépějích Ivana Pechy. 
 Závěrem chci poděkovat 
všem, kteří nám pomáháte na brigá-
dách nebo zápasech, a taky těm, kteří 
nás podporujete a navštěvujete naše 
zápasy, a těšíme se na vás i v nové 
sezóně 2016/2017.  

     Letošní ročník, který se konal 
v sobotu 25. 6. 2016 od 19 h a který 
jsme opět pořádali pro současné a 
bývalé obyvatele naší obce, byl 
opravdu legendární. Zúčastnilo se 75 
penaltových specialistů, proti kterým 
se postavili do brány Václav „Venca“ 
Martinka, Radek Janáč „Sanchéz“, 
Richard „Ríša“ Kulíšek, Lojza 
„Laibach“ Trčka, Pavel „Buffon“ 
Brhel a Petr „Čechíňo“ Sekula.  
     Vítězem se stal a pohár převzal 
Šimon Gabriš, který ve finálovém 
rozstřelu porazil našeho trenéra pří-
pravky Jarka Bučka, a na třetím místě 
skončil Vojta Ryza mladší. Do první 
„osmičky“ se ještě propracoval Ladík 
Vala, Staňa Dubec, Michal Harná-
dek, Baletka Ondra a Tomáš Franti-
šák. Potěšilo nás, že tentokrát už se 
„nehanbily“ ani naše cérky a vůbec si 
nevedly špatně, tím pádem očekává-
me, že jich za rok bude ještě víc.  
     Všem zúčastněným děkujeme. Zá-
roveň děkujeme i všem brankařům, 
že tuto velkou porci penaltových spe-
cialistů zvládli.  

     V sobotu 25. 6. 2016 jsme pořáda-
li, namísto turnaje složek naší obce, 
první ročník Mistrovství Lidečka 
v malé kopané. Turnaj složek se po 
dobu své existence neuchytil a ztrácel 
svůj smysl, protože se ho pravidelně 
mimo fotbalisty zúčastňovali pouze 
lyžaři. Proto jsme vymysleli nový 
model a nový název turnaje. Rozdělili 
jsme naši obec na šest částí a každé 
části určili kapitána, který měl pak za 
úkol sestavit svůj tým. Podmínky by-
ly pouze dvě. Každý tým musel mít 
aspoň dvě cérky a jednoho ogaru nad 
40 let. Je super, že všechna mužstva 
tyto podmínky zvládla. 
Týmy     
 Polňák (kapitán týmu Ladislav Va-

la) 
 Starostův Střed (kapitán Josef Hy-

žák) 
 Střed Sanchez tým (kapitán Radek 

Janáč) 

MMMEMORIÁLEMORIÁLEMORIÁL   AAALOISELOISELOISE   FFFRANTIŠÁKARANTIŠÁKARANTIŠÁKA   
1. 1. 1. ROČNÍKROČNÍKROČNÍK   

 Dolňansko Hulíkáč (kapitán Radim 
Gargulák) 

 Dolňansko Ríša (kapitán Richard 
Kulíšek) 

 Račné (kapitán Alois Zvonek) 
      
     Na prvním místě skončil tým Sta-
rostův Střed. Na druhém místě skon-
čilo mužstvo Dolňansko Hulíkáč, na 
třetím místě se umístil tým Střed San-
chez tým. Divácky nejatraktivnějším 
a nejvíce povzbuzovaným týmem se 
stalo mužstvo „Račné“. Turnaj se 
velmi vydařil. Osvědčil se i tento mo-
del, kde v každém týmu musela být 
na hřišti přítomná jedna cérka (takže 
v týmu dvě, aby se prostřídaly) a je-
den ogar nad 40 let (opět nejlépe dva 
kvůli střídání).  
      Doufám, že se tento model turnaje 
opravdu uchytí. My děkujeme všem 
za účast, ať už těm, co hráli, nebo 
těm, co fandili. 

PPPENALTOVÝENALTOVÝENALTOVÝ   TURNAJTURNAJTURNAJ   
201620162016   

1.1.1.   ROČNÍKROČNÍKROČNÍK   MMMISTROVSTVÍISTROVSTVÍISTROVSTVÍ   LLLIDEČKAIDEČKAIDEČKA                                 
VVV   MALÉMALÉMALÉ   KOPANÉKOPANÉKOPANÉ   

     V neděli, 26. 6. 2016 od 13 h jsme pořádali první ročník „Memoriál Aloise 
Františáka“ v kategorii mladších žáků. Turnaje se zúčastnily ty nejlepší týmy 
z našeho okolí FC Vsetín, FC ELSEREMO Brumov, TJ SPARTAK Valašské 
Klobouky, TJ Horní Lideč, FC Ústí u Vsetína a domácí SK Lidečko.  
     Před začátkem turnaje samotného jsme panu Františákovi vzdali hold krát-
kým proslovem a odvezli mu na hřbitov košík s květinami.  
Výsledky turnaje byly opravdu hodně vyrovnané: 
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VVVÝSLEDKYÝSLEDKYÝSLEDKY   FOTBALUFOTBALUFOTBALU   ---   VÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉ   TABULKYTABULKYTABULKY   

  Z V R P S B P+ P- 
1. Kateřinice 26 20 0 6 73:36 61 0 1 
2. Hovězí 26 19 0 7 70:24 55 3 1 
3. Val. Polanka 25 20 0 5 46:21 53 7 0 
4. Prostř. Bečva 26 16 0 10 64:36 49 2 3 
5. Hutisko 26 14 0 12 58:44 44 3 5 
6. Franc. Lhota 26 15 0 11 51:57 44 4 3 
7. Prlov 26 13 0 13 54:40 39 2 2 
8. Lidečko 26 12 0 14 52:55 38 0 2 
9. Lhota u Vset. 26 12 0 14 55:43 37 1 2 
10. Zašová 26 10 0 16 40:64 29 3 2 
11. Ratiboř 26 10 0 16 35:65 29 2 1 
12. Hrachovec 26 8 0 18 37:74 24 1 1 
13. Jablůnka 25 7 0 18 27:70 23 1 3 
14. Vizovice 26 5 0 21 34:67 18 0 3 

MUŽI DOROST 

STARŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁCI 

  Z V R P S B P+ P- 
1. Napajedla 24 23 0 1 115:21 68 1 0 
2. Slavičín 24 17 0 7 113:34 52 0 1 
3. Hulín 24 16 0 8 133:57 49 0 1 
4. Val. Klobouky 24 15 0 9 92:51 45 2 2 
5. Bylnice 24 14 0 10 59:47 42 1 1 
6. Vlachovice 24 15 0 9 49:48 42 5 2 
7. Újezd 24 12 0 12 85:63 35 2 1 
8. Mladcová 24 10 0 14 86:102 33 0 3 
9. Lidečko 24 11 0 13 70:79 30 4 1 
10. Vel. Karlovice 24 9 0 15 27:59 30 0 3 
11. Val. Polanka 24 8 0 16 53:102 22 3 1 
12. Ratiboř 24 6 0 18 50:89 19 1 2 
13. Provodov 24 0 0 24 16:196 1 0 1 

     Krásné poháry, medaile a taky balíčky nám pomáhali 
předávat předseda OFS Stanislav Volek, předseda mlá-
deže OFS Josef Fojtík, člen výkonného výboru OFS a 
KFS Martin Straka. Tímto chceme poděkovat za účast. 
Chceme poděkovat všem, díky nim se mohla tato akce 
uskutečnit. Děkujeme všem Sponzorům. Taktéž děkuje-
me pánům rozhodčím, jmenovitě Přemyslu Kulíškovi, 
Tomáši Surovcovi a vnukovi zemřelého strýčka, Václavu 
Františákovi. Speciální dík patří rodině pana Františáka, 
kteří se akce osobně účastnili, zvláště děkujeme manžel-
ce, paní Cecílii Františákové. Věříme, že se z tohoto tur-
naje stane každoroční tradice.  
     Tento víkend byl opravdu velmi náročný a nám ne-
zbývá, než poděkovat všem, kteří se podíleli, kteří nám 
pomohli. Snad jsme potěšili i naše fanoušky a všechny, 
kteří se, jak sobotního, tak i nedělního programu účastni-
li.  

Josef Hyžák 
SK Lidečko 

  Z V R P S B P+ P- 
1. Podlesí 22 17 0 5 130:36 52 0 1 
2. Val. Bystřice 22 17 0 5 119:33 52 0 1 
3. Ústí 22 17 0 5 113:34 50 2 1 
4. Val. Polanka 22 16 0 6 120:48 48 0 0 
5. Lidečko 22 15 0 7 118:49 45 0 0 
6. Hrachovec 22 13 0 9 79:62 38 1 0 
7. Hovězí 22 11 0 11 101:65 33 1 1 
8. Halenkov 22 9 0 13 65:91 27 0 0 
9. Kelč 22 8 0 15 40:72 23 2 1 
10. Rajnochovice 22 6 0 17 58:96 18 2 2 
11. Hutisko 22 4 0 18 47:92 13 1 2 
12. Val. Příkazy 22 0 0 22 6:318 0 0 0 

  Z V R P S B P+ P- 

1. Lidečko 14 12 0 2 130:19 36 0 0 

2. Horní Lideč 14 10 0 4 77:29 30 0 0 

3. Nový Hrozen. 14 10 0 4 86:40 30 0 0 

4. Lužná 14 9 0 5 81:49 27 0 0 

5. Franc. Lhota 14 7 0 7 72:69 21 0 0 

6. Ústí 14 6 0 8 60:55 18 0 0 

7. Huslenky 14 1 0 13 22:141 3 0 0 

8. Liptál 14 1 0 13 15:141 3 0 0 

1. místo - FC Vsetín se ziskem 13 bodů 
2. místo - TJ Spartak Valašské Klobouky se ziskem 9 
bodů 
3. místo - FC Elseremo Brumov se ziskem 8 bodů 
4. místo - TJ Horní Lideč, které získalo 6 bodů 
5. místo - domácí SK Lidečko se ziskem 3 bodů 
6. místo - FC Ústí u Vsetína se ziskem 1 bodu. 
     Trenéři jednotlivých týmů vybírali na konci nejlepší-
ho hráče, střelce a brankáře turnaje. Nejlepším střelcem 
turnaje byl vyhlášen Ondřej Změlík ze Vsetína, který 
vstřelil 4 branky. Nejlepší brankářem turnaje se stal Vik-
tor Degano z Valašských Klobouk a nejlepší hráč turnaje 
byl vyhlášen domácí Filip Fusek. 
     Nás potěšilo, že týmy z Okresního přeboru, tím pá-
dem i Lidečko, byli konkurenceschopné týmům z vyšší 
soutěže. Chceme všem týmům, které se tohoto turnaje 
účastnily, moc poděkovat a věříme, že se za rok opět 
uvidíme. 
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NNNAŠIAŠIAŠI   JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI   VVV   II. II. II. POLOVINĚPOLOVINĚPOLOVINĚ   ROKUROKUROKU   201620162016   

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 Josef 80 let   Pavlík Alois 87 let 
Bojdová Anna 93 let   Pavlíková Anna 82 let 
Brhel Stanislav 80 let   Plevák Ondřej 80 let 
Brhlová Ludmila 75 let   Poláchová Anežka 85 let 
Buček Jan 81 let   Ryzová Marie 70 let 
Bučková Marie 75 let Kurtinová Františka 87 let Slováček František 85 let 
Černochová Anděla 80 let Lišková Věra 75 let Slováčková Františka 75 let 
Čížová Anna 70 let Machů František 70 let Ščotková Ludmila 80 let 
Daňková Jaroslava 80 let Mareček Jozef 81 let Šviráková Marie 81 let 
Filgas František 75 let Martinka Josef 75 let Trochtová Marie 70 let 
Františák Karel 83 let Martinková Anna 70 let Valová Jaroslava 70 let 
Františáková Františka 86 let Martinková Marie 82 let Vaněk Alois 82 let 
Františáková Františka 86 let Matochová Ludmila 86 let Vaněk Ladislav 82 let 
Garguláková Ludmila 95 let Matochová Marie 70 let Zádrapa František 94 let 
Hyžáková Marie 70 let Mikulajová Anna 89 let Zádrapa Ladislav 87 let 
Chupíková Anna 86 let Molková Ludmila 81 let   
Chupíková Ludmila 82 let Novosadová Božena 70 let   
Jařabová Božena 83 let Pastorčák Antonín 87 let   
Kocourková Ludmila 75 let Pastorčáková Anna 70 let   

Kubicová Etela 80 let Pavelková Ludmila 81 let   
Kubica Karel 82 let Pastorčáková Marie 81 let   

Našim jubilantům přejeme 
vše dobré, hodně zdraví, 

štěstí a Božího požehnání. 

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko 
vás tímto co nejsrdečněji zve 

na 47. ročník soutěže 
O PUTOVNÍ POHÁR ČERTOVÝCH SKAL 

 Bohaté občerstvení je zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

 Kdy:  neděle 7. 8. 2016 
 Kde:  areál pod Čertovými skalami Lidečko 

 Začátek:  12.00 h 

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko 
zve příznivce hasičského sportu na 

3. ROČNÍK 
 HASIČSKÉ SOUTĚŽE VETERÁNŮ 

Soutěž proběhne dle starých pravidel a trasa soutě-
že povede do kopce k Čertovým skalám. 

  Bohaté občerstvení je zajištěno. 

            Srdečně zvou pořadatelé. 

 Kdy:  neděle 4. 9. 2016 
 Kde:  areál pod Čertovými skalami Lidečko 

 Začátek:  13.00 h 


