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     V sobotu 5. listopadu 2016 se 
uskutečnil již 11. Lidečkovský jar-
mark, na jehož pořádání se podílely 
složky naší obce, a to pod patronací 

Společenského klubu a Obce Lideč-
ko.  
     Ve Společenském centru předvá-
děl své hotové výrobky i řezbářské 

umění pan Alois Zádrapa z Lidečka a 
betlémy pan Ptáček z Horní Lidče. 
Tradičně největší zájem byl o prodej 
zabijačkových specialit, o produkty 
našich malých včelařů, o ručně zho-
tovené výrobky z chráněných dílen a 
o výrobky dětí z Dětského domova 
ze Smoliny. Náš jarmark navštívily 
také naše „čertice“, které byly zpest-
řením této akce. O potěšení nejen 
dětí se postaral pan Molek, který jar-
mark obohatil možností všem ná-
vštěvníkům o projížďku v kočáře 
taženým koňmi a přivedl také svoji 
zvířecí družinu. K dobré náladě u 
svařeného vína, punče a valašských 
frgálů hrála dechová hudba Lidečan-
ka.  
     Velký dík patří všem organizáto-
rům za pomoc s přípravou celé akce. 
Ke zdaru jarmarku přispěl především 
zájem vás, našich občanů, že jste 
jarmark navštívili.  

Milena Pavlíková 

11. L11. L11. LIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝ   JARMARKJARMARKJARMARK   
L I D E Č KO  -  V E S N I C E   R O K U   2 0 0 8    

 SPOLEČENSKÝ 
KLUB  LIDEČKO 

     děkuje všem spoluobča-
nům, kteří se v roce 2016 ak-
tivně podíleli na organizaci 
akcí klubu, ale také těm, kte-
ří se těchto akcí zúčastnili a 
tím podpořili Společenský 
klub. 
     Společenský klub přeje 
všem spoluobčanům příjem-
né a klidné prožití Vánoc a 
do roku 2017 hodně zdraví, 
štěstí, Božího požehnání a 
osobní pohody. 

Krásné a požehnané svátky vánoční,  

hodně zdraví, štěstí, lásky, pokoje a  

hojnost Božího požehnání  

v novém roce 2017  

přeje všem občanům Lidečka  
 

Obecní úřad Lidečko, zastupitelstvo obce, 
Společenský klub a redakční rada 
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     V letošním roce se rada obce se-
tkala na svém zasedání dvanáctkrát. 
Od začátku tohoto volebního období 
je za námi 28. zasedání, které pro-
běhlo 6. 12. 2016. Rada obce pracuje 
ve složení Ing. Miloslav Pavlík, Ing. 
Jaroslav Rumánek, Josef Kulíšek, 
Zbyněk Kulíšek – místostarosta a 
Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce. 
Účast byla bez dvou zasedání stopro-
centní. Na projednávání je toho sku-
tečně hodně a každé zasedání trvalo 
minimálně 4 hodiny. Všem radním 
patří velké poděkování za čas, který 
věnují obci, a za konstruktivní pří-
stup k projednávaným tématům a 
problémům. 
     Zastupitels tvo obce mělo 
v letošním roce 10 řádných zasedání 
a jedno pracovní. Od začátku tohoto 
volebního období se zastupitelstvo 
obce setkalo již na 22. zasedáních. 
Poslední zasedání bylo 9. 12. 2016. 
Každý zastupitel ví, že na programu 
je skutečně mnoho bodů a je stále co 
řešit, co rozhodnout a určit směr in-
vestic a dalšího rozvoje. Zastupitel-
stvo obce je vrcholný orgán, který 
zodpovídá za chod a rozvoj naší ob-
ce. Je škoda, že na zasedání zastupi-
telstva chodí z veřejnosti pouze kni-
hovník pan Buček.  
     Každé zasedání zastupitelstva 
obce je veřejné a tam je možnost se 
dozvědět o tom, co a jak se řeší. Dle 
zákona o obcích každé zasedání musí 
na úřední desce viset minimálně 7 
dnů. Každý zastupitel může do pro-
gramu zařadit i to, co nebylo 
v programu zasedání, a to se probere 
v bodě Různé, nebo se schválí k dané 
problematice samostatný bod. 
V případě žádostí se můžete obrátit 
na zastupitele anebo podat písemnou 
žádost. U písemných žádostí žádáme 
o dodání v písemné podobě a osobně 
podepsané. Přes e-mail poslané žá-
dosti jsou neúplné, protože tam chybí 
podpis a někdy i adresa žadatele. 
     Minimální účast na zasedání byla 

v  p o č t u  1 1  č l e n ů ,  c o ž 
z patnáctičlenného zastupitelstva je 
velmi dobré. Děkuji všem zastupite-
lům, že přijali na sebe přímou odpo-
vědnost za rozvoj obce a že ke své 
funkci přistupují se zásadní vážností. 
Jak všichni sami víme, že někdy roz-
hodnout je těžké, protože nic není 
jenom černé a bílé a u některých té-
mat je několik variant a v každé 
z variant je skrytý nějaký problém 
nebo obava. Jsem velmi rád, že se 
vůbec nehraje na politiku a každý se 
snaží myslet na rozvoj naší obce a 
neprosazuje svoje zájmy.  
     Závěrem bych chtěl popřát nám 

všem, abychom prožili vánoční dobu 
se svými nejbližšími v radosti a po-
koji. Aby doba Vánoc byla časem 
setkávání a živého povídání, protože 
vztahy jsou daleko důležitější než 
cokoliv jiného.  V roce 2017 přeji 
nám všem hodně zdraví, štěstí, ra-
dosti a Božího požehnání. Aby se 
nám všem dařilo v osobním i pracov-
ním životě. Přeji, abychom na vše, 
co přijde, a třeba i to těžké, nebyli 
sami a poznali, co je to pravé přátel-
ství a síla rodiny. To vše a mnohem 
více ze srdce přeje  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

RRRADAADAADA   AAA   ZASTUPITELSTVOZASTUPITELSTVOZASTUPITELSTVO   OBCEOBCEOBCE   

     Na základě požadavku mnoha 
občanů Zastupitelstvo obce Lidečko, 
se na svém zasedání dne 10. 11. 
2016 usneslo vydat na základě ust. § 
24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, 
kterou se stanovují pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují prostory pro volné pobíhá-
ní psů. Celé znění této obecně závaz-
né vyhlášky si můžete přečíst na 
stránkách obce www.lidecko.cz.  
     Obecně závazná vyhláška mimo 
jiné nařizuje občanům obce, aby při-
pevnili na obojek svého psa známku, 
kterou obdrželi nebo obdrží při za-
placení poplatku ze psa. Jestliže ne-
máte tuto známku, zastavte se na 
obecním úřadě. Důvodem je to, že, 
když pobíhá pes po obci, můžeme 
zjistit, zda se jedná o psa z naší obce 
a můžeme zavolat majiteli. Bez ohle-
du na obecně závaznou vyhlášku a 
na základě podnětu mnoha občanů 
není možné, aby pes volně pobíhal 

po obci bez majitele. Samozřejmě, 
že se může stát, že uteče, ale není 
možné, aby se to pravidelně opako-
valo.  
     I přesto, že se jedná o psa, který, 
jak říká majitel, nic neudělá, může 
způsobit mnohé. Některé děti mají 
skoro panický strach ze psa. Když jej 
uvidí, mohou se tak leknout, že 
uskočí pod kola auta. Pes může 
vběhnout na silnici a řidič, aby za-
bránil srážce, strhne volant. Co se 
může stát, si každý domyslí. Tako-
vých případů najdeme spousty. Ze 
zákona za škody způsobené zvířetem 
plně odpovídá majitel. Na volně po-
bíhající psy jsme již dříve několikrát 
upozorňovali, ale bohužel se stále 
některé případy opakují. Apelujeme 
na majitele psů, aby zabezpečení 
svých „mazlíčků“ nebrali na lehkou 
váhu.  
     Když nějaký pes uteče, což se 
může to stát i přes nejlepší zabezpe-
čení, zavolejte na obecní úřad. Mů-
žeme to vyhlásit místním rozhlasem. 
Často také lidé volají, že psa viděli. 
Děkujeme za spolupráci při řešení 
této problematiky. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

VVVOLNĚOLNĚOLNĚ   POBÍHAJÍCÍPOBÍHAJÍCÍPOBÍHAJÍCÍ   PSIPSIPSI   
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MMMOTOTESTOTOTESTOTOTEST      
ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   

obsahuje věž se skluzavkou a s řetězovou houpačkou 
s kovovým pozinkovaným ráhnem včetně dopadové plo-
chy, je tam také vahadlová houpačka čtyřmístná celoko-
vová, 1 kus dětské venkovní tabule na kreslení, 2 ks la-
viček,  jedna venkovní sedací soustava. V rámci projek-
tu bylo vysazeno 10 ks ovocných stromů, z toho 5 ks 
třešní a 5 ks švestek, a 4 lípy. O stromy se budou starat 
děti ve spolupráci s rodiči.  
     Dané místo může být velmi pěkným místem 
k odpočinku a posezení nejen dětí. 

 
Ing. Vojtěch Ryza 

starosta obce  
 

     V Lidečku se nachází lokalita „Výsluní“, kde je po-
staveno velké množství nových rodinných domů a byto-
vý dům s 16 byty. V dané lokalitě je hodně dětí.  
     Zastupitelstvo obce na základě požadavků dětí vyčle-
nilo část pozemku pro účely dětského hřiště s dětskými 
prvky včetně výsadby zeleně. Rodiče společně s dětmi si 
tam sami udělali pískoviště. Projekt: Vybudování dět-
ského hřiště na „Výsluní“ byl realizován za přispění pro-
středků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj. Celkové náklady projektu činily     
240 082 Kč včetně DPH. Z toho dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj činila 167 900 Kč, což tvoří 70 % 
z celkové částky. Na přípravě projektu se podílely pře-
devším děti, které bydlí v dané lokalitě. Dětské hřiště 

DDDĚTSKÉĚTSKÉĚTSKÉ   HŘIŠTĚHŘIŠTĚHŘIŠTĚ   NANANA   „V„V„VÝSLUNÍÝSLUNÍÝSLUNÍ“ “ “ ---   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ   VEVEVE   SBĚRUSBĚRUSBĚRU   KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   

     Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže sběru 
kelímků. Pro každého z vás je připravena odměna, kte-
rou si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Lidečku. 
     Zároveň oznamuje, že v příštím roce bude soutěž 
opět pokračovat.  

     V současné době je velkým tématem motorest Čerto-
vy skály.  
     V letošním roce končí pronájem a zastupitelstvo ob-
ce se rozhodlo zásadně řešit problematiku motorestu. 
Díky tomu, že se jedná o významnou budovu, je rozho-
dování velmi náročné, protože všechny varianty řešení 
přinášejí mnoho úskalí a problémů a není jednoduché 
vybrat tu „nejvýhodnější“ a ještě se většinově na ní 
shodnout. Proběhlo výběrové řízení na architekta, který 
by zpracoval studii celkového řešení motorestu. Byli 
bychom rádi, aby se z něj stal hotel. Uvidíme, jak archi-
tekt motorest uchopí a jaký bude jeho návrh na celko-
vou dispozici. V současné době se zastupitelstvo po 
dlouhém jednání rozhodlo, že se po rekonstrukci dá mo-
torest do nájmu. Další otázkou bude, na kolik etap pro-
vedeme rekonstrukci motorestu s tím, že se bude jednat 
již o hotel i s relaxačními službami.  
     Věřím, že čas, který nás téma motorest Čertovy ská-
ly stál a jistě ještě bude stát, přispěje k tomu nejvýhod-
nějšímu rozhodnutí v tomto čase a těchto podmínkách. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

1. Karel, Jonáš a Tadeáš Machů 120,0 kg 

2. Radek a Jan Janáčovi 98,0 kg 

3. Vašek a Lukáš Martinkovi 72,4 kg 

4. Anežka a Lucie Bučkovy 47,9 kg 

5. Lukáš a Tomáš Kubicovi 46,5 kg 

6. Šimon Surových 42,0 kg 

7. Lukáš a Dominik Hyžákovi 27,0 kg 

8. Adéla, Kateřina a Vojtěch Šomanovi 25,2 kg 

9. Kateřina Valová 20,5 kg 

10. Michal a Šimon Satinovi 20,0 kg 

11. Natálie Hrabicová 19,5 kg 

12. Jiří a Natálie Klimkovi 18,0 kg 

13. Monika a Klára Smolíkovy 17,0 kg 

14. Tomáš, Petr a Jiří Filákovi 16,7 kg 

15. Miriam Martinková 13,7 kg 

16. František, Anežka a Vojtěch Smítkovi 13,0 kg 

17. Aneta a Filip Kulíškovi 12,8 kg 

18. Karolína a Magdaléna Rumanovy 11,2 kg 

19. Pavlína, Matěj a Šimon Zádrapovi 9,2 kg 

20. Adriana, Jakub a Tomáš Bojdovi 4,4 kg Technické služby Vsetín s.r.o. upozorňují 
všechny občany, že nesmí do svých odpadových ná-
dob vhazovat nedostatečně vychladlý popel. 
V případě, že při svozu posádka vozidla zjistí, že je po-
pel ještě „teplý“ , nebude výsyp nádoby proveden. Žád-
ný mimořádný svoz není možný. 



 

Myslivecké sdružení Černava Lidečko vás srdečně zve na tradiční 

MYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLES 
v sobotu 14. 1. 2017 od 19.30 h   

ve Společenském centru. 
K tanci a poslechu hraje Stříbrňanka. 

 

Stránka 4 ZPRAVODAJ IV.  
KKKLUBLUBLUB   PŘÁTELPŘÁTELPŘÁTEL   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   

     Co znamená KPŠ? Jedná se o 
Klub přátel školy, kde rodiče od dětí 
z Lidečka pomáhají a spolupracují se 
Základní školou Lidečko. 
     Již po několik let vždy začátkem 
roku pořádáme maškarní ples, jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Ne jinak 
tomu bylo i letos, kdy jsme se pře-
vlékli za správce, techniky, zvěrolé-
kaře a ředitele ZOO Lidečko a kul-
turní dům se díky naší výzdobě změ-
nil v zoologickou zahradu, kterou 
navštívily různé pohádkové, nadpři-
rozené bytosti a další masky, které 
bývají opravdu dokonalé a je se na 
co koukat. Díky všem zúčastněným 
si toho každý z nám moc užije a na-
směje se. Z výtěžku z obou maškar-
ních plesů jsou pak během celého 
roku financovány různé akce, dárky 
pro děti ze základní školy, a to: 
 dětský maškarní ples - balíčky, do-

provodný program (hudba, klaun, 
barvy na malování na obličej, bon-
bóny, dětská tombola…), 

 občerstvení pro děti – den na sně-
hu, 

 oslava Dne dětí pro žáky školy v 
Lidečku, 

 finanční příspěvek na školní výlet, 
 mikulášské balíčky. 
     Další velkou akcí, kterou financu-
jeme a pořádáme ve spolupráci 
s celým učitelským sborem ZŠ, je 
zmíněný Dětský den se spaním 
v kulturním domě. Letos děti hned 
ráno v pátek místo vyučování odjely 
do Galaxie ve Zlíně a odtud přímo na 
Pulčíny, kde strávily celé odpoledne 
v přírodě. My jsme je tam čekali 
s obědem, dále následovala ukázka 
dravých ptáků ze Záchranné stanice 
Hošťálková. Poté šikovná děvčata 
z velké scholy nachystala různé hry 
pro děti. K tomu přišel vhod opečený 
špekáček a pečená kuřata. A jelikož 
jsme byli všichni řádně posilnění,  
vydali jsme se na pěší túru z Pulčín 
přes naše krásné  kopce do KD Li-
dečko, kde děti dostaly večeři 

(pečivo a ovoce) a byl připraven ve-
černí program – kouzelník, který 
zapojil nejen děti, ale i nás a na závěr 
si se všemi zatancoval a naučil je 
kouzelnické tance. A aby to děti ne-
měly jen tak jednoduché, za tmy 
jsme se všichni vydali na stezku od-
vahy. Po celodenním dovádění se 
pak děti zavrtaly do svých spacáků a 
užily si spaní v jiném prostředí, než 
jsou zvyklé. Dětský den byl ukončen 
sobotní snídaní a snad spokojeností 
všech dětí.  
     Dále se účastníme brigád pro 
obec a pomáháme při různých kul-
turních akcích v Lidečku. Pro každé-
ho z nás je to kolikrát náročné, hlav-
ně časově, ale těší nás, že můžeme 
něco udělat pro děti, pro druhé. 
     Závěrem bychom byli rádi, kdy-
byste nás přišli podpořit a zúčastnili 
se maškarních plesů, které budou 
v lednu 2017.  
     Požehnané Vánoce a vše nej... 
v novém roce 2017 přeje Klub přátel 
školy. 

Požehnané svátky a  
vše nejlepší  

do nového roku 2017 
přejí všem spoluobčanům 

VČELAŘI z Lidečka  



PPPRACOVNÍRACOVNÍRACOVNÍ   DOBADOBADOBA   OÚ  OÚ  OÚ  
VVV   DOBĚDOBĚDOBĚ   VÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCH   

SVÁTKŮSVÁTKŮSVÁTKŮ   

St 21. 12.  7.00 - 11.00 

Čt 22. 12. ZAVŘENO 

Pá 23. 12. ZAVŘENO 

Po 26. 12. ZAVŘENO 

Út 27. 12. ZAVŘENO 

St 28. 12. 7.00 - 14.30 

Čt 29. 12. 7.00 - 14.30 

Pá 30. 12. ZAVŘENO 

Stránka 5 ZPRAVODAJ IV.  
NNNOVINKYOVINKYOVINKY   ZZZ   OBLASTIOBLASTIOBLASTI   DLUHOVÉHODLUHOVÉHODLUHOVÉHO   PORADENSTVÍPORADENSTVÍPORADENSTVÍ   

1. Od 1. 12. 2016 je platná novela 
zákona o spotřebitelském úvěru 
(zákon č. 257/2016 Sb.). Týká se 
pouze nově uzavřených smluv od 
1. 12. 2016! 

 Novela značně zvyšuje odpověd-
nost věřitele za to, komu úvěr po-
skytne. Poskytovatelé úvěru musí 
zjišťovat, zda je věřitel schopen 
úvěr splácet. Existují registry dluž-
níků. Pokud není jasně a jedno-
značně prokázáno, že je poskyto-
vatel učinil, je smlouva od počátku 
neplatná, a dlužník splácí pouze 
jistinu. 

 Dále jsou do zákona zařazeny i tzv. 
mikropůjčky – vypůjčené částky 
do 5 000 Kč. 

 V zákoně je zaveden strop sankcím 
– za každý den prodlení může věři-
tel účtovat maximálně 0,1% 
z opožděné splátky. Kombinace 
náhrady nákladů na vymáhání dlu-
hu, úroků z prodlení a smluvní po-
kuty zároveň nesmí celkově pře-
sáhnout 50 % z vypůjčené částky, 
maximálně 200 000 Kč. 

 Úvěr lze splatit předčasně, bez ja-
kýkoliv sankcí. Poskytovatel může 
při předčasné úhradě dlužníkovi 
účtovat pouze účelně vynaložené 
náklady a i účtování těchto nákladů 
je pro určité případy omezeno 
(na př .  př edča s né sp la cení 
v důsledku úmrtí). 

 Smlouva o spotřebitelském úvěru 
musí být písemnou formou a musí 
obsahovat řadu požadavků, např. 
informace o druhu a podmínkách 
poskytovaného úvěru, údaje o po-
skytovateli, podmínky splacení 
nebo předčasného splacení úvěru 
anebo podmínky jeho přečerpání. 

 Při zajištění úvěru nemovitostí mu-
sí věřitel spotřebiteli poskytnout 
lhůtu 6 měsíců k zaplacení dlužné 
částky před tím, než ji zpeněží. 
Zároveň nemůže dlužníkovi během 

této lhůty bránit v prodeji zástavy 
za účelem splacení dluhu. 

2. Novinky z oblasti exekučního 
řízení 

 Stále přetrvávají nejasnosti ohled-
ně exekučního vymáhání závazků 
vzniklých před uzavřením manžel-
ství. 

 Exekutor nemůže postihovat mzdu 
manžela či manželky dlužníka. 

 Stále je možno ale postihnout ban-
kovní účet manžela či manželky 
dlužníka, a to do výše ½ společné-
ho jmění manželů. Obrana před 
exekucí ze strany manžela či man-
želky dlužníka je „Výhrada vůči 
věřiteli“, který exekuci nařídil. 
Prokázání toho, že vznik závazku 
nemohl druhý z manželů ovlivnit. 

 Je jasně vymezeno, co exekutor 
nesmí zabavit: snubní prsteny, 
pračku, ledničku, postel, stůl, židle, 
hračky a majetek dětí. 

3. Nově možnost exekuce daňové-
ho bonusu 

 Daňový bonus je nástrojem daňové 
optimalizace, tzn. že není příjmem 
dlužníka. Daňový bonus lze tedy 
postihovat jako jinou peněžitou 
pohledávku a může být exekvován 
v plné výši. 

 Př. Žena má čistý příjem 12 700 
Kč, má v péči 3 nezletilé nezaopat-
řené děti, z toho činí daňový bonus 
4 200 Kč – tato částka může být 
celá exekučně postižena. 

4. Nově souběh exekučních řízení 
 Exekuce by měla být vedena při-

měřeně vzhledem k vymáhané po-
hledávce. Tzn. nejprve srážkami 
z příjmu, přikázáním pohledávky 
z účtu a teprve pokud nelze dosáh-
nout uspokojení věřitele těmito 
způsoby, může exekutor zvolit jiný 
způsob vedení exekuce. 

 V exekučním řízení nelze vést exe-
kuci prodejem nemovitosti, pokud 

je jistina pohledávky nižší než 30 
000 Kč – výjimkou je vymáhání 
dlužného výživného. 

 Nejčastějším problémem je souběh 
exekuce srážkami ze mzdy povin-
ného a přikázáním pohledávky 
z jeho účtu. Možnou obranou je 
„Podání návrhu na zastavení exe-
kuce přikázáním pohledávky z účtu 
povinného“. 

 Nově lze na poště žádat výpis 
z Centrální evidence exekucí. Za 
ka ždou zap sa nou p ol ožku 
v Centrální evidenci exekucí je 
poplatek 50 Kč. Zápis neobsahuje 
aktuální výši vymáhané částky, je 
vždy zapsána jen částka, pro kterou 
je exekuce vedena. 

Zdroj: 
Občanská poradna Pod křídly a 
Asociace občanských poraden ČR 
Zašovská 784, Valašské Meziříčí 
tel. 731 89 89 34,  
e-mail: poradna@podkridly.cz 
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10. 10. 10. ROČNÍKROČNÍKROČNÍK   SSSETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SCHOLSCHOLSCHOL   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   

     V sobotu 12. listopadu 2016 se v Lidečku uskutečnil 
jubilejní 10. ročník Setkání schol.  
     Letošní motto znělo: „Můžeš mít radost ve svém 
srdci..." Tu opravdu měli a prožívali v průběhu akce jak 
účastníci, tak i pořadatelé. Sešlo se u nás přes 500 dětí a 
mladých z celé olomoucké diecéze. Na setkání zavítali i 
mladí z polské vesnice Zimnice Wielkie, s kterými se 
místní mládež seznámila na Světových dnech mládeže. 
     Akce byla zahájena mší svatou a další program pro-
bíhal v kulturním domě. Přehlídku dvaceti schol  
(Hošťálková, Pržno, Valašská Polanka, Baby Zlín, 
Újezd u Val. Klobouk, Velké Karlovice, Horní Lideč, 
Devátá Zlín, Rymice, Zubří, Mysločovice, Střelná, 
Vsetín, Nedašov, Boršice, Francova Lhota, Valašské 
Klobouky, Nový Hrozenkov, Prorokec Bojkovice) do-
provázel i bohatý zábavný program - koncert Ztracené 
kapely, zábavné kouzelnické vystoupení kouzelníka 
Šeklina pro děti, přednáška o. Antonína Komana na té-
ma Boží milosrdenství, přehlídka tanečních vystoupení 
(TS Eles, YasmeenDance, tradiční karate Vsetín), vý-

tvarné dílničky, prodejní stolečky s nejrůznějšími vý-
robky, oblíbené malování na tvář a na závěr zahrála slo-
venská kapela Mariána Kasana.  
     Jelikož se konal již desátý ročník Setkání schol, ne-
chyběla ani pořádná oslava, která začala ohlédnutím za 
uplynulými ročníky, následovalo dojemné vystoupení 
první lidečkovské scholy, pojídání narozeninového 
muffin dortu a vyvrcholila ohňostrojem, ze kterého se 
mohli těšit nejen účastníci, ale i občané Lidečka.  Po 
celý den zněl zpěv, smích a radost ze společného setká-
ní.   
     Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem, kdo 
jakkoliv přiložili ruku k dílu a podíleli se na uskutečně-
ní této akce – díky Bohu a díky vám, že jsme tuto akci 
mohli opět uspořádat a společně se všemi účastníky, 
návštěvníky, hosty a mnohými z vás prožít. Moc si vá-
žíme vaší podpory. 

schola Lidečko 

     Možná to někteří z nás vnímáme jako samozřej-
most, ale ona to samozřejmost není! A proto bychom 
rádi touto cestou poděkovali všem cérkám - organizá-
torkám (a všem spoluorganizátorům, kteří jim pomáha-
li) 10. ročníku Setkání schol.  
     Děkujeme za páteční večer chval, který krásně na-
startoval tuto akci, za celý sobotní program, kdy jsme 
si nejen mohli poslechnout scholy z různých farností, 
ale také jsme se mohli skoro po třiceti letech setkat s 
mnohými, kteří byli u zrodu scholy v Lidečku.  
     Děkujeme za krásné a dojemné setkání s otcem An-
tonínem Komanem, jehož plody duchovní pastorace 
(ač tu byl jen osm měsíců) vidíme dodnes. Také děku-
jeme za setkání s ostatními kněžími, kteří působili v 
naší farnosti a kteří sem moc rádi na setkání jezdí.  
     Celkové setkání, od jeho přípravy, přes průběh až 
po úklid bylo opět na velmi vysoké úrovni. Moc se 
nám líbila výzdoba sálu, hlavní program,  doprovodný 
program pro děti, dodržování časového harmonogramu 
při takovém množství lidí, občerstvení, technické zajiš-
tění,...... Ne jedna agentura by nám mohla naše cérky z 
Lidečka závidět!  
     Ještě jednou - cérky, velké díky, za všechno to vel-
ké množství práce, které děláte ve svém volném čase! 

vděční farníci 

PPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ   
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SSSETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   PŘEDPŘEDPŘED   BBBETLÉMEMETLÉMEMETLÉMEM   

     V rámci připomenutí 105. výročí 
ochotnického divadla v Lidečku jsme 
po jarním představení František Blá-
zen pozvali v neděli 11. 12. 2016 
Víťu Marčíka s jeho divadelním 

představením Setkání před Betlé-
mem. 
     Tento kus má v repertoáru jejich 
divadla pevné místo a do jeho pro-

gramu se vrací (ač s mnohými změ-
nami, jak v dějové linii, tak i 
v hereckém obsazení) pravidelně, rok 
co rok, v době adventní již šestnáct 
let. Základ scény tvoří kopie historic-
ky i umělecky hodnotného dřevěného 
betléma z kostela Obětování Panny 
Marie v Českých Budějovicích. Tuto 
kopii zhotovil mistr Jan Růžička.  
     Téměř zaplněný sál Společenské-
ho centra v Lidečku mohl sledovat 
příběh o narození Ježíše a příběh ně-
kolika přátel, kteří se každým rokem 
setkávají před vyřezávaným betlé-
mem, aby společně oslavili Vánoce. 
Nechyběly zpívané lidové koledy, ale 
i hluboké pravdy předané vlídným 
podáním Víti Marčíka, kterého do-
provázeli další herci - Matěj Kolář, 
Jitka Weinerová a babička Eva Juříč-
ková.   
     Toto představení se uskutečnilo 
nejen díky pozvání divadelních 
ochotníků z Lidečka, ale především 
díky záštitě Společenského klubu. 

divadelní ochotníci z Lidečka 



   ZZZPRÁVYPRÁVYPRÁVY   ZEZEZE   ZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   
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v rámci projektu Ministerstva ze-
mědělství vzdělávací program Me-
dová snídaně. Žáci se od zkušeného 
včelaře dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací o životě včel a vý-
robě medu. Na závěr si pochutnali 
na chlebě s máslem a medem a od-
nesli si ještě jablko a malý magnet. 

 Ve čtvrtek 24. 11. zhlédli žáci, kteří 
mají předplatné do Městského di-
vadla ve Zlíně, letošní první před-
stavení „Šípková Růženka“ 
v podání Divadelní společnosti Ju-
lie Jurišové. 

 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. 

 I letos byl ve škole „Svatý“ se svou 
družinou, který přišel žáky obdaro-
vat mikulášskou nadílkou v pondělí 
5.12. 

 V úterý 13. 12. 2016 od 14.00 do 
16.30 hodin proběhlo v Základní 
škole Lidečko předvánoční tvoření. 
Rodiče si přišli spolu s dětmi vyro-
bit ozdobu, přáníčko či dárek. 

 Již čtvrtým rokem se naše škola 

zapojuje do celostátní akce „Česko 
zpívá koledy“, která se uskutečnila 
ve středu 14. 12. 2016. Nejdříve 
byl za zvuku trubky a odpočítání 
žáků rozsvícen vánoční stromeček 
u obecního úřadu. Po té jsme se 
všichni přesunuli před Společenské 
centrum Lidečko a v 18.00 hodin 
jsme začali zpívat koledy. Na za-
hřátí byl pro děti připravený teplý 
čaj a pro dospělé vánoční punč. 
Vám všem, kteří jste si přišli zapí-
vat s námi, ještě jednou děkujeme. 

 Již tradičně si připravili naši žáci 
na poslední školní den v roce vá-
noční besídku. V úterý 21. 12. si 
nejprve kamarádi vyměnili dárečky 
ve třídách a poté jsme si všichni 
zazpívali koledy u našeho školního 
stromečku. Pak už jsme si popřáli 
příjemné Vánoce a ve škole se spo-
lečně sejdeme 3. ledna 2017. 

    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 2017. 

Mgr. Vladislava Spáčilová 
ředitelka ZŠ Lidečko 

  Školní rok 2015/2017 byl slavnost-
ně zahájen ve čtvrtek 1. září 2016. 
Do 1. ročníku nastoupilo celkem 14 
žáků. Povinnou školní docházku 
plní na naší škole celkem 73 žáků. 
V letošním školním roce na škole 
pracuje kroužek anglického jazyka. 
V rámci projektu Šablony pro MŠ 
A ZŠ také Klub zábavné logiky a 
deskových her a doučování žáků. 

 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: 
Opice Žofka, Šípková Růženka, 
Broučci a Zlatovláska. 

 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 12. a 13. 10. proběhl ve škole 
výchovně vzdělávací program 
„Zdravá pětka“. Žáci se dozvěděli 
nejdůležitější pravidla zdravé výži-
vy. 

 V pátek 4. 11. 2016 absolvovali 
žáci 4. ročníku v rámci dopravní 
výchovy teoretickou část. Pan Ra-
dim Česnek seznámil žáky se zá-
kladními  pravidly silničního  pro-
vozu, se správnou výbavou kola a 
připomenul jim důležité informace 
pro cyklisty, které budou potřebo-
vat pro získání průkazu cyklisty.  

 Již tradiční sportovní den za účasti 
všech žáků školy proběhl v pátek 
18. října 2016 v obecní tělocvičně. 

 V pondělí 21. 11. se uskutečnil 

Další sběrovou akci plánujeme na 
měsíc únor a červen 2017. Budete-
li mít zájem připojit se, vaši účast 
na této akci rádi přivítáme. 
Přesný termín sběrových akcí 
bude včas oznámen. 
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KKKRÁTKÉRÁTKÉRÁTKÉ   ZPRÁVIČKYZPRÁVIČKYZPRÁVIČKY   ZZZ   NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   MATEŘSKÉMATEŘSKÉMATEŘSKÉ      ŠKOLIČKYŠKOLIČKYŠKOLIČKY   

     Vážení rodiče našich žáků,  
     přátelé a příznivci naší školy, 
     ani si to v každodenních staros-
tech nepřipouštíme, ale skoro již tře-
tinu školního roku mají žáci za se-
bou. Pozvolna přichází zima, mráz a 
sníh. Věřím, že zimní dny radostně 
prožijeme, a že si naši žáci o vánoč-
ních prázdninách snad užijí i dosta-
tek sněhu. Dříve, než začaly vánoční 
prázdniny, měli naši žáci plno práce. 
Podařilo se jim vytvořit krásná ad-
ventní vystoupení a také tradiční vá-
noční koncerty. 
     Jsem rád za Vaši podporu, kterou 
do svých dětí vkládáte a společně 
s nimi vytváříte hodnoty, kterých si 

ZZZÁPISÁPISÁPIS   DODODO   1. 1. 1. ROČNÍKUROČNÍKUROČNÍKU   

     V září 2016 nás nastoupilo do školky celkem 50 dětí. 
     Někteří jsme ještě docela mrňata, nemáme tři roky, 
proto se o nás stará i teta Katka, kterou jsme získali z 
projektu EU. 
     Hned v září nás navštívilo divadlo s ekologickou po-
hádkou Duhové království. 
     Přijela opět na návštěvu psí slečna Ariska (asistenční 
pes), která se nám podepsala svými tlapkami na trička. 
     Moc se nám líbila Pohádka O líném Kubovi a Pejsek 
a nájemník. 
     Naučili jsme se vydržet co nejdéle bez maminky, 
umíme dodržovat pravidla třídy, jsme samostatnější při 
převlékání, chystáme si sami svačinky. Umíme spoustu 

písniček a básniček. A učíme se pořád více a více. 
     Ve školce nám moc chutná, tety vaří dobře a zdravě 
nejen pro nás, ale i pro 62 žáků základní školy a 42 ci-
zích strávníků. 
     Na podzim se vydařilo podzimní tvoření a dýňování s 
rodiči, kteří nám při výrobě skřítků podzimníčků, svícín-
ků a vyřezávání dýní pomáhali. 
     Čertů jsme se trochu báli, ale nadílka se vydařila a 
nebyla ani jedna slzička. 
     V adventním čase jsme s maminkami a babičkami 
prožili pěkné tvořivé odpoledne a odnesli si domů spous-
tu krásných vánočních ozdobiček. 
     Teď se už moc těšíme na vánoční nadílku. 
     Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a v no-
vém roce hodně zdraví  a štěstí. 
     A přijďte se na nás někdy podívat, budeme se těšit. 

děti a zaměstnanci MŠ Lidečko 

běžně člověk ani neuvědomí. Zá-
kladní umělecká škola chce přede-
vším vychovat řadu dobrých muzi-
kantů, tanečníků, výtvarníků a herců, 
kteří získávají svým poměrem 
k umění lepší životní orientaci a bu-
dou moci využít svého talentu, naučí 
se pracovat v kolektivu a získají vý-
znamnou hodnotnou duševní devizi. 
To však bez každodenní a cílevědo-
mé práce nejde. V tomto školním 
roce čeká naše žáky opět mnoho sou-
těží vyhlašovaných MŠMT, přehlí-
dek, výstav a samotných vystoupení 
na kmenové škole i na našich poboč-
kách. Děkuji Vám, rodičům našich 
žáků za Vaši přízeň, za podporu dětí 

při vystoupeních a koncertech, a také 
za nezbytnou motivaci k umění a 
rozvoji talentu svých dětí. Věřím, že 
tomu tak bude i v nadcházejícím ro-
ce, a že se  budeme společně setkávat 
na našich připravovaných akcích. 
     Chci Vám popřát klidné, radostné 
a veselé Vánoce, dětem hodně dárků 
pod stromečkem a pokud možno 
krásnou bílou zimu. Všem přeji do 
nového roku 2017 především pevné 
zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a 
mnoho úsp ěchů ve s t u diu , 
v zaměstnání i v osobním životě. 
     Těším se na setkání s Vámi na 
našich akcích, koncertech, představe-
ních, vystoupeních a výstavách 
v roce 2017. 

Roman Konůpka 
ředitel ZUŠ Vsetín 

ZZZÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍ   UMĚLECKÁUMĚLECKÁUMĚLECKÁ   ŠKOLAŠKOLAŠKOLA   VSETÍNVSETÍNVSETÍN   

     Zápis do 1. ročníku Základní školy Lidečko, okres 
Vsetín pro školní rok 2017/2018 se uskuteční až začát-
kem dubna 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen 
vyplnit a podat přihlášku k plnění povinné školní do-
cházky, na jejíž základě bude zahájeno správní řízení o 
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Přihlášky obdrží 
zákonný zástupce prostřednictvím Mateřské školy v Li-
dečku, případně u zápisu. 
     Místo, přesný termín a doba pro zápis do prvního 
ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018 
budou upřesněny v pozvánkách, které obdrží všechny 
děti mateřské školy a budou také vyvěšeny a sděleny 
prostřednictvím místního rozhlasu a školních webových 
stránek www.zslidecko.cz. 

Klub přátel školy vás všechny srdečně zve na 
již tradiční 

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI,  
který se koná v sobotu 21. 1. 2017 v 13.00 h,  

a zároveň na 
MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ.  

Ten se uskuteční také 21. 1. 2017 v 20.00 h. 
Hraje skupina Headmaster. 
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     V prvním adventním týdnu, ve 
středu 30. listopadu se v místní 
knihovně uskutečnilo Adventní 
tvoření. Zúčastnilo se ho kolem 
30 dětí prvního a druhého stupně 
a dokonce přišly i děti menší se 
svými rodiči.  
     Snažíme se tvořit z nejrůzněj-
ších materiálů a více výrobků, 
aby si každý našel ke tvoření to, 
co se mu líbí – sněhová koule, 
svícen, vánoční anděl nebo vá-
noční přání a jiné. Velmi nás po-
těšilo a těší aktivní nadšení našich 
dětí, zvlášť v dnešní internetové 

době. 
     Do adventního tvoření se pak 
mohly děti zapojit ještě ve středu 
14. 12. 2016 při tvoření obrázků 
z písku. Vzhledem počtu dětí, kte-
ré si přišly obrázek vyrobit, bylo 
vidět, že je tvoření baví a také 
mají snahu vyrobit něco pro potě-
šení druhých, čehož si moc váží-
me. Tato forma tvoření byla pro 
mnohé novinkou, ale zvládaly to 
moc dobře. 
     Během celého kalendářního 
roku se snažíme naši knihovnu, 
obohacovat nejrůznějšími novin-

kami - knihy pro malé i velké čte-
náře, společenské hry, literární 
soutěže, tvoření. Pro letošní škol-
ní rok je pro děti také připraven 
Čtenářský pas - za každou osmou 
návštěvu v knihovně je dítě od-
měněno malou pozorností. 
     Věříme, že o čtení bude zájem 
i budoucím roce 2017 a pro zpest-
ření připravujeme pro děti 
„čtenářské vaky“. Zveme všechny 
malé, velké, mladší i starší, děti i 
dospěláky do naší místní knihov-
ny. Těšíme se na vás. 

knihovna Lidečko 

PPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ   

IIINFORMACENFORMACENFORMACE   ZZZ   MÍSTNÍMÍSTNÍMÍSTNÍ   KNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNY   

     Moc bychom vám všem chtěli podě-
kovat za podporu během roku 2016.  
     Díky vám se nasbíralo neuvěřitelných 
2,5 tuny víček, což je zhruba 17 500 Kč. 
Tyto peníze jsme pro Tomáška využili 
na rehabilitace u Fyziobeskyd a na sen-
zorické programy v lázních Klimkovice. 
Jsme moc rádi, že i přesto, že to není 
vždy jednoduché, na to nejsme sami. 
Přejeme vám požehnané Vánoce a do 
nového roku hlavně hodně zdraví a lás-
ky.  

rodiče Tomáška Bojdy  

     Oznamujeme všem rodičům 
narozených dětí v roce 2016, že 
22. ledna 2017 proběhne ve Spole-
čenském centru  

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.  
     Prosíme rodiče, kteří své dítě 
ještě nepřihlásili k trvalému pobytu, 
aby tak učinili do konce tohoto roku 
na obecním úřadě (k přihlášení je 
zapotřebí RODNÝ LIST dítěte). 
Jestliže svého potomka nepřihlásíte, 
není možné Vás ani Vaše dítě po-
zvat na Vítání občánků.  
     Děkujeme za spolupráci a těšíme 
se na setkání s Vámi. 
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VVVÝSLEDKYÝSLEDKYÝSLEDKY   FOTBALUFOTBALUFOTBALU   ---   VÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉVÝSLEDKOVÉ   TABULKYTABULKYTABULKY   

  klub Z V R P S B 

1. Semetín 13 11 0 2 50:13 33 
2. Lidečko 13 10 0 3 34:14 28 
3. Kateřinice 13 10 0 3 33:20 27 
4. Val. Polanka 13 9 0 4 25:17 25 
5. Prostř. Bečva 13 8 0 5 27:20 24 
6. Hutisko 13 7 0 6 28:25 22 
7. Hovězí 13 6 0 7 27:25 18 
8. Ratiboř 13 5 0 8 29:37 18 
9. Dolní Bečva 13 5 0 8 17:31 18 

10. Franc. Lhota 13 5 0 8 34:31 16 
11. Hrachovec 13 5 0 8 16:35 15 
12. Prlov 13 4 0 9 11:27 12 
13. Zašová 13 3 0 10 12:29 10 
14. Lhota u Vset. 13 3 0 10 14:33 7 

P + 

1 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
2 

P -  

1 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
0 

     Po krátké době opět zdravíme naše fanoušky a 
příznivce, stejně jako všechny obyvatele naší ob-
ce.  
     Podzimní ročník už nám skončil a SK Lidečko 
se opět v Krajských a Okresních fotbalových sou-
těžích neztratilo. Muži skončili, pod vedením 
hlavního trenéra Aleše Vyškovského, na krásném 
druhém místě tabulky I.B třídy skupina A. Aleš 
Číž se stal druhým nejlepším střelcem podzimu. 
V domácích zápasech byl náš tým vůbec nejlepší 
v soutěži, když za celý podzim doma ztratil pouze 
jeden bod. Dorostenci skončili po podzimu na 9. 
místě Krajské soutěže dorostu, skupina A. Novým 
trenérem dorostu se stal Miroslav Buček, který 
nyní mužstvo povede spolu s Josefem Hyžákem. 
Starší žáci pod vedením trenéra Petra Žídka, kteří 
vstoupili do soutěže s hodně omlazeným kádrem, 
skončili na pěkném 7. místě tabulky Okresního 
přeboru starších žáků. Obě naše přípravky, pod 
vedením dvojice trenérů Jaroslava Bučka a Roma-
na Mikuláška, byly opět velmi šikovné. Ogaři ze 
starší přípravky opět předváděli pěkný fotbal a 
prohráli pouze dvakrát se Vsetínem. Mladší pří-
pravka se opět rozrostla o další mladé ogárky a 
jsou velmi šikovní a zapálení. 
     Všem našim zúčastněným občanům chceme 
poděkovat za účast na Hodové zábavě, která se 
opět velmi vydařila. Obě kapely byly výborné, 
stejně jako všichni zúčastnění. 
     Letos nás ještě čeká tradičný Silvestrovský fot-
bálek. Loni měl skvělou atmosféru i úroveň. Dou-
fám, že se na začátku roku 2017 opět všichni 
sejdeme na výborové členské schůzi, kde srdečně 
zveme všechny členy SK Lidečka. 

     Opět chceme poděkovat všem fanouš-
kům, kteří nás podporují, všem lidem, 
kteří nám pomáhají při zápasech, brigá-
dách a dalších akcích, které organizujeme. 
Věříme, že si vaši přízeň udržíme i v nové 
sezoně. 
     Pokud má vaše dítě zájem o sport a 
fotbal, můžete ho dovést na jakýkoli tré-
nink ve své kategorii. Všechny kategorie 
jsou vedeny kvalifikovanými trenéry, 
kteří vlastní trenérskou licenci. Mladší 
přípravka (5-8 let) a starší přípravka 
(9-11 let) - středa a pátek od 16 h, starší 
žáci (12-15 let) - středa a pátek od 16.30 
h a dorost (15-19 let) - středa od 17 h a 
pátek od 16.30 h. 

Josef Hyžák 

     Na závěr přeji jménem celého výboru SK Lidečka všem lidem naší 
obce krásné a pohodové prožití vánočních svátků a vše jen to nejlepší 
a hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání do nového roku 2017.  

I.B I.B I.B TŘÍDATŘÍDATŘÍDA, , , SKUPINASKUPINASKUPINA   A MA MA MUŽIUŽIUŽI   

OOOKRESNÍKRESNÍKRESNÍ   PŘEBORPŘEBORPŘEBOR   STARŠÍCHSTARŠÍCHSTARŠÍCH   ŽÁKŮŽÁKŮŽÁKŮ   

KKKRAJSKÁRAJSKÁRAJSKÁ   SOUTĚŽSOUTĚŽSOUTĚŽ   DOROSTUDOROSTUDOROSTU   SKSKSK. A. A. A   

  klub Z V R P S B P + P -  

1. Vigantice 12 12 0 0 49:9 35 1 0 
2. Lužkovice 12 9 0 3 47:11 28 0 1 
3. Val. Klobouky 12 9 0 3 54:25 27 0 0 
4. Mladcová 12 8 0 4 33:24 23 1 0 
5. Újezd 12 7 0 5 32:24 22 0 1 
6. Fryšták 12 7 0 5 36:32 21 1 1 
7. Bylnice 12 7 0 5 28:24 19 3 1 
8. Dolní Lhota 12 6 0 6 34:35 19 0 1 
9. Lidečko 12 5 0 7 25:40 14 2 1 

10. Břest 12 4 0 8 16:26 12 1 1 
11. Vlachovice 12 2 0 10 10:55 6 1 1 
12. Chropyně 12 2 0 10 16:49 5 2 1 
13. Vel. Karlovice 12 0 0 12 14:40 3 0 3 

  klub Z V R P S B P + P -  

1. sd Ratiboř/Kateřinice 10 9 0 1 81:11 27 0 0 
2. sd. Rajnochovice/Loučka 10 9 0 1 41:13 26 1 0 
3. Podlesí 10 8 0 2 49:16 25 0 1 
4. Val. Polanka 10 6 0 4 30:28 17 1 0 
5. Hrachovec 10 5 0 5 23:44 14 1 0 
6. Kelč 10 4 0 6 18:19 13 1 2 
7. Lidečko 10 3 0 7 20:23 12 0 3 
8. Hutisko 10 4 0 6 14:36 11 1 0 
9. Ústí 10 4 0 6 18:44 10 2 0 

10. Jarcová 10 2 0 8 22:47 7 1 2 
11. sd. Val.Bystřice/Vidče 10 1 0 9 6:41 3 0 0 

NNNĚKOLIKĚKOLIKĚKOLIK   ZPRÁVZPRÁVZPRÁV   ZZZ   NAŠEHONAŠEHONAŠEHO   KLUBUKLUBUKLUBU   
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Bajza Jan 75 let Grossmann František 75 let Ryzová Emílie 80 let 

Bělašková Ludmila 84 let Hejová Jarmila 84 let Sáblíková Jindřiška 84 let 

Brhel Vladimír 75 let Hyžáková Marie 92 let Smolíková Antonie 80 let 

Brhlová Drahomíra 93 let Janošíková Anna 90 let Staňková Ludmila 87 let 

Brhlová Jiřina 75 let Janáčová Anna 84 let Šviráková Ludmila 75 let 

Brhlová Ludmila 75 let Janáčová Jindřiška 81 let Šviráková Zdenka 80 let 

Buček Josef 88 let Jeřábek Josef 75 let Talašová Marie 86 let 

Buček Josef 84 let Kurtinová Ludmila 81 let Vaculčíková Jarmila 75 let 

Bučková Zdenka 87 let Kurtinová Marie 75 let Vaňková Marie 81 let 

Bučková Zdenka 80 let Manová Jarmila 82 let Zádrapa Jan 81 let 

Číž Antonín 83 let Martinková Jiřina 70 let Zádrapa Josef 84 let 

Čížová Marie 80 let Pavlíková Marie 81 let Zádrapová Jarmila 70 let 

Daněk Oldřich 82 let Pleváková Věra 80 let Žídková Ludmila 91 let 

Daňková Jaroslava 75 let Ryza Jan 85 let   

Filáková Františka 85 let Ryzáková Marie 83 let   

Filáková Ludmila 70 let Ryza Vojtěch 70 let   

Františák Antonín 82 let     

Frydrych Jaroslav 84 let     

Garguláková Božena 86 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. 

Společenský klub a kulturní komise při OÚ pořádají  

v sobotu 18. února 2017 od 19.30 h  
ve Společenském centru  

23. SPOLEČENSKÝ PLES     
 

K tanci a poslechu hraje  
dechová hudba  Lidečanka.               

 

Společenský večer  s bohatou tombolou bude plný 
překvapení. 
 

Slosovatelná vstupenka s místenkou za 120 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 úterý 27. 12. 2016 v 15.00 h  

ve Společenském centru v Lidečku. 
Zpříjemněte si vánoční čas poslechem krásných 
písní a koled.  
Vstupné dobrovolné.  
Výtěžek koncertu bude věnován na kompenzační 
pomůcky pro Tomáška Bojdu z Lidečka. 

 

Děkujeme vám všem, kteří tuto akci podpoříte.  

NAŠIM JUBILANTŮM PŘEJEME VŠE DOBRÉ, 
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ. 


