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ZPRAVODAJ II.
L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08

OSLAVA DNE DĚTÍ

V neděli dne 28. května 2017 proběhl v Lidečku v Račném Dětský
den. Jeho pořadateli byly Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko.
Před zahájením odpoledních her
byla u kapličky sv. Anežky České tradiční slavnostní děkovná mše svatá
sloužená duchovním otcem P. 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 guláš na mysliveckou chatu, který připravili členové
Mysliveckého sdružení Černava. Po
obědě pak nastaly pro děti očekávané

soutěže.
Dětský den se letos nesl pod názvem „Po stopách Egypťanů“.
Soutěže a hry připravili naši skauti.
Děti měly překonat lezeckou dráhu,
vyvažovat zlato s obilím, v labyrintu
nalézt poklad, stavět pyramidy, rozluštit hieroglyfy, přenášet vodu a splnit další tematické úkoly. Do samotné
soutěže o blešáky se letos přihlásilo
téměř 160 dětí místních i přespolních.
Na dobrodružné cestě bylo připraveno celkem 10 soutěžních stanovišť
pro děti a na jedno stanoviště bylo
potřeba jednoho z rodičů, kteří také
soutěžili o blešáky pod dohledem pa-

na starosty a místostarosty. Své blešáky si pak děti mohly proměnit ve
stánku odměn za hračky podle svého
přání. O radu a směnu u stánku se postarala děvčata ze scholy. Po soutěžích dětí proběhly i tradiční soutěže o
ceny pro rodiče – házení polenem,
zásek sekyrkou na přesnost, které připravil pan starosta a sportovní komise.
Ráda bych tímto chtěla poděkovat
rodičům z KPŠ za prodej občerstvení
a všem obětavým organizátorům a
zástupcům složek, kteří se zapojili do
příprav a průběhu Dětského dne, kterému letos přálo velmi pěkné počasí.
Milena Pavlíková

Přejeme všem našim občanům

Obec Lidečko ve spolupráci s obcemi Horní Lideč a Střelná
vás srdečně zvou na

krásné léto a

DOŽÍNKY

pohodovou dovolenou

 v neděli 27. srpna 2017
 v areálu u Motorestu Čertovy skály
Program:
13.00 Děkovná mše
14.30 Ukázka dožaté
15.00 Dožínkový program
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VOLNĚ

POBÍHAJÍCÍ PSI

Skoro v každém článku Zpravodaje píšeme o volně pobíhajících psech.
Budu se opakovat, ale upozorňujeme, že se pes nemůže pohybovat
bez svého pána po obci. Kdyby volně pobíhající pes cokoliv způsobil,
škodu hradí majitel psa. Největší problém mají děti, které se volně pobíhajícího psa přirozeně bojí a mohou
uskočit třeba pod kola auta atd. a neštěstí je na světě. Upozorňuji, že některé děti mají panický strach ze psa
a mohou mít po setkání s volně pobíhajícím psem trauma na celý život.
Samozřejmě, že se může stát, stává
se to a bude se to stávat, že i přes
mnohá opatření pes majiteli uteče.

Pak je nutné, aby jej majitel hledal.
Když vám pes uteče, ihned volejte na obecní úřad. Pokud je to o
víkendu nebo po pracovní době,
volejte starostovi nebo místostarostovi. Často totiž už nám někdo volal,
že viděl pobíhajícího psa tam a tam
nebo dokonce ho již máme doma,
protože nám jej někdo dovezl. Policie
volá nám a my musíme psa řešit.
Když víme, že se vám pes ztratil,
často jenom navedeme toho, kdo jej
našel, přímo na vás.
Chci upozornit na vyhlášku, která
ukládá povinnost majiteli psa dát na
obojek psí známku. Je to velká pomoc a nutnost, protože jsme schopni

velmi rychle zjistit, čí je to pes, a tak
můžeme hned volat majiteli, který
třeba ani neví, že mu pes utekl. Pro
ještě větší přehled v letošním i v příštím roce dostanete novou známku,
kde bude vyraženo vaše číslo domu.
V té chvíli je velmi rychlá možnost
najít majitele psa.
Věříme, že máte svého pejska rádi
a když vám uteče, chcete, abyste ho
co nejdříve našli. To je i naším zájmem, protože často utečení psi končí
u nás. Podle vyhlášky každý pes musí
mít na obojku známku nebo bude
označený čipem. Známky bezplatně
dostanete na obecním úřadě.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

S POLUPRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PŘISPĚLA K ZÍSKÁNÍ DOTACE

Díky spolupráci s dětmi a mládeží
se podařilo získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj
z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu: Park u mateřské školy
– Lidečko.
Dotace je ve výši 70 %
z celkových způsobilých výdajů. Projekt řeší dětský prvek, který je starý
a již nesplňuje podmínky bezpečnosti. Je nutné jej odstranit. Děti by rády,

aby místo něj byla zbudována trojhoupačka, která tam vejde, ale musí
se vybudovat dopadiště dle normy o
velikosti 45 m2. Vedle jezírka je studna, která je obložená kamenem, a
kolem ní jsou lavičky na odpočinek.
Plánuje se zastřešení studny a bude
osazen odpadkový koš. Součástí jezírka je staré dřevěné vodní kolo,
které je již značně poškozené a neopravitelné. V rámci tohoto projektu
by se nechalo udělat nové vodní kolo
a zároveň by se osadilo do jezírka
čerpadlo, které by rozvody dovedlo

Tato opatření zajistí dostatečnou nosnost pro běžný provoz, který na komunikaci panuje. Práce na rekontev, které nejsou dostatečně zpevně- strukci místní komunikace již byly
né.
zahájeny. Projekt by měl být dokonDalším krokem rekonstrukce bude čen do konce září.
navezení nové konstrukční vrstvy,
V dané lokalitě mimo projekt a
která bude následně zhutněna, aby z rozpočtu obce řešíme také odvodsplňovala střední zatížení komunika- nění a osadíme zde nové veřejné
ce. Poté na konstrukční vrstvy bude osvětlení.
položena nová živičná plocha asfaltobetonové vrstvy. Konstrukční vrstvy
pojížděných zpevněných ploch budou
položeny na nové podkladní vrstvy.
Součástí řešení je také krátký́ úsek
chodníku, který propojí uvedenou
Ing. Vojtěch Ryza
komunikaci se samotnou zastávkou.
starosta obce

D OTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE
Naší obci se podařilo získat dotaci
z fondu Zlínského kraje z Programu
na podporu obnovy venkova z dotačního titulu: Projekty na obnovu obecního majetku na realizaci projektu:
Rekonstrukce místní komunikace k
vlakové zastávce Lidečko ves.
Dotace je ve výši 328 000 Kč, což
činí 50 % ze způsobilých výdajů na
realizaci projektu. Projekt počítá s
komplexní rekonstrukcí komunikace.
Rekonstrukce stávající komunikace
bude provedena odbagrováním a odvozem stávajících konstrukčních vrs-

vodu k vodnímu kolu a voda by jej
otáčela. Dané místo by se velmi doladilo a stalo b y s e jední m
z nejkrásnějších míst ve středu obce a
bylo by využíváno všemi generacemi
k posezení a odpočinku.
S parkem sousedí zpevněná plocha, na kterou se osadí 3 skate prvky,
které velmi v obci chybí. Práce jsou
zahájeny. Obec na své náklady provede opravu jezírka.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta
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M OTOREST ČERTOVY SKÁLY

Není zasedání zastupitelstva, ani
rady obce, kde by na programu nebyl bod týkající se motorestu.
Na základě studie, kterou vypracoval Ing. Arch. Jan Šugl z Brna,
jsme dali výzvu na pronájem motorestu s tím, že část nájmu by se umořila investicí nájemce. Jednalo se
o to, že nájemce a naše obec by společně investovali do celkové rekonstrukce motorestu na hotel. Délka
nájmu byla 20 let. Bohužel se na
výzvu nikdo nepřihlásil.
Hned po termínu ukončení výzvy
na nájemce a spoluinvestora proběhlo zasedání zastupitelstva obce, kde
se řešil další postup. Opět se velmi
vážně a detailně diskutovalo o možnosti prodeje a o dalším postupu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se
Motorest Čertovy skály nebude prodávat. Hlavním důvodem je to, že po
prodeji nejde zaručit, že tato budova
bude nadále sloužit jako motorest,
restaurace nebo zařízení hotelového
typu. Byla velká obava z toho, aby
tam vlastník nevybudoval sociální
byty, které by pronajímal různým
lidem. Dle zkušeností z jiných míst

republiky se často z toho stalo místo,
které bylo spíše problémové, a to by
pro podporu turistiky nebylo vůbec
dobře. Nemluvě o tom, že Čertovy
skály nutně potřebují restauraci.
Zkrátka hlavní obavou bylo to, že se
z motorestu časem stane něco, co by
nikdo z nás nechtěl, a obec by s tím
nebyla schopna nic udělat.

ce vzduchotechniky, rekonstrukce
prostor sloužících pro kuchyň a restauraci. Druhá etapa je rekonstrukce
ubytovacích prostor a etapa č.3 je
realizace relax a wellness části.
V současné době na motorestu
probíhá vyklízení nábytku, podhledů
a dalších věcí, aby se co nejdříve zahájily bourací práce a hrubé práce na
přípravu nových rozvodů vodovodu
a odpadů. Všechny práce budou prováděny tak, aby bylo možné
v základních obrysech docílit toho,
aby se motorest časem proměnil
v hotel včetně relaxační části. Současné práce probíhají svépomocí a
brigádníky. Vše se provádí tak, aby
přes zimu mohly začít řemeslné práce. Chceme, tak jako u bytovky, využít dle výběrového řízení místních
firem a živnostníků.

Na posledním zasedání zastupitelstva obce se dále rozhodlo o zadání dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce včetně položkového
rozpočtu. Dalším postupem bude
rozhodnutí o tom, zda se provede
celková rekonstrukce a nebo se bude rekonstruovat po etapách. Zcela
zásadní bude právě toto rozhodnutí a
to proto, že celková rekonstrukce by
stála skutečně velmi velké finanční
prostředky, které by šly zcela
z rozpočtu obce. Jednalo by se
O vývoji motorestu budete dále
o částku ve výši 20 až 30 mil. Kč.
informováni. V případě nesouhlasu
Zastupitelstvo obce rozhodlo také s navrženým postupem můžou občao tom, že rozhodne zcela ve své né vyvolat referendum a jeho výkompetenci. Po dokončení položko- sledky po splnění podmínek musí
vého rozpočtu se rozhodne, zda pů- Zastupitelstvo obce Lidečko respekjdeme do etap. Etapa č. 1 je rekon- tovat.
Ing. Vojtěch Ryza
strukce kuchyně, restaurace, realizastarosta

H LÁŠENÍ ROZHLASU FORMOU SMS
Vážení spoluobčané,
protože není hlášení rozhlasu ze všech rozhlasových míst v naší obci srozumitelné, je zde pro každého z vás možnost, aby zkrácená verze hlášení
obecního rozhlasu chodila SMS zprávou přímo do vašeho mobilního telefonu.
Kdo má zájem o tuto bezplatnou službu, nechť pošle e-mail či SMS ve
tvaru: Já (jméno + příjmení) souhlasím s používáním tel. čísla (vaše číslo)
pro účely zasílání zpráv hlášení rozhlasu obce Lidečko. na e-mail lidecko@centrum.cz nebo na tel. 731 163 586, případně nahlaste své tel. číslo
v podatelně OÚ.
Aktuální hlášení rozhlasu je v textové podobě rovněž i na webových
stránkách naší obce www.lidecko.cz.
V případě nefunkčnosti některého z umístěných rozhlasů vás žádáme o
nahlášení poruchy na Obecním úřadě v Lidečku.
Předem děkujeme.

S PLATNOST POPLATKU
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU A ZA PSA NA
ROK

2017

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za
psa, že splatnost je do 31. srpna
2017.
Po tomto termínu se na základě
obecně závazné vyhlášky výše poplatku může až ztrojnásobit.
Při placení poplatku za psa dostanete novou známku pro psa
s označením čísla popisného.
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V případě, že někdo zjistí, že užívá část obecního pozemku, a chce to
dát do pořádku, je postup následující:
Napíše žádost o prodej pozemku nebo jeho části, kde uvede číslo parcely
a přiloží náčrtek s popisem, na co
pozemek potřebuje nebo zda chce
vypořádat dlouhodobou nesrovnalost. Dopis adresuje na Zastupitelstvo obce Lidečko. Dopis dá osobně
na obecní úřad nebo jej pošle poštou.
V případě, že žadatel má digitálně
ověřený podpis, může to poslat na
datovou schránku Obce Lidečko,
která je: ka7bc3c. Zastupitelstvo obce projedná žádost a je to jeho rozhodnutí, zda bude souhlasit
s prodejem nebo ne. Neplatí, že když
se podá žádost, musí se jí automaticky vyhovět.
Není pravdou, že o pozemku může rozhodnout starosta nebo místostarosta. O převodu vlastnictví po-

zemku rozhoduje pouze a jedině zastupitelstvo obce, a to ještě musí být
splněna podmínka, že záměr na prodej, směnu nebo dar pozemku musí
minimálně 15 dnů viset na úřední
desce a na stránkách Obce Lidečko
www.lidecko.cz. Důvodem zveřejnění je to, že se může přihlásit i jiný
zájemce o pozemek. Vyvěšení záměru je závaznou podmínkou u těch pozemků nebo jejich částí, které obec
prodává, směňuje nebo daruje. Když
obec kupuje nebo darem získává pozemek, samozřejmě se to nezveřejňuje. Zastupitelstvo obce musí každou smlouvu ve věci majetkoprávního převodu pozemku schválit.
Je potřeba zdůraznit, že Obec Lidečko je vlastníkem nebo spoluvlastníkem pozemků, které má na svém
listu vlastnictví, a musí se k nim
podle zákona o obcích tak chovat.
Jestliže někdo rozporuje vlastnictví

obce nebo někoho jiného, musí oslovit katastrální úřad nebo soud. Je naprostým omylem, že obecní úřad může ovlivnit vlastnictví nebo velikost
pozemku. Vše, co se týká vlastnictví
pozemků, věcných břemen, velikosti
pozemků, má na starosti jedině katastrální úřad a obecní úřad s tím nemůže nic sám od sebe udělat nebo
něco změnit.
Dále upozorňujeme, že když je
uzavřena a podepsána smlouva, kde
se mění majetkoprávní vztahy, a není
proveden vklad do katastru nemovitostí, celý právní akt není dokončen.
Je potřeba si pohlídat, aby smlouva
prošla katastrálním úřadem a byl
proveden zápis do katastru nemovitostí. Mít podepsanou smlouvu
v ruce je sice fajn, ale je to málo a
v budoucnu mohou být problémy.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

A KTIVITY SENIORŮ V L IDEČKU
Stárnutí nelze zastavit, čas běží a působí na člověka.
Duševní svěžest si déle uchovávají lidé, kteří v pozdějším věku jsou aktivní.
Snad každý z nás touží svůj život prožít naplno.
Vždyť kolem je tolik míst, co jsme chtěli navštívit, ale
neměli jsme čas je naplnit.
Dvacet seniorů z Lidečka přizpůsobilo své zájmy a
kondici a provádějí poznávací výlety po okolí, které si
hradí z vlastních prostředků.
Zatím jsme uskutečnili exkurzi do Irisy ve Vsetíně,
navštívili jsme muzeum Vařákovy paseky v Lačnově a
expozici v muzeu Štěpána kardinála Trochty, umístěnou
v jeho rodném domku ve Francové Lhotě. Udělali jsme
si výlet do Vysokého Pole - návrší Bojatín k zázračnému
prameni, Křížové cestě, ke kapli Vysocké Panny Marie a
na hospodářskou farmu- evicentrum Pro krajinu a na
zpáteční cestě jsme se zastavili na poutním místě v Horní Lidči u obrázku Panny Marie Ustavičné pomoci.
Kromě toho jsme byli na přátelské návštěvě u našeho
Aloise Zádrapy, kde jsme s úžasem obdivovali jeho nové řezbářské práce - překrásný Koloběh života, malé
betlémy aj. Zhlédli jsme společně nový český film Děda,
který vypráví o dřívějším životě Valachů na Valašsku
dvěma pražským dětem, které přijely k dědovi na prázdniny. Opět jsme se zúčastnili petanqueových soutěží - v

Luhačovicích, kde ze 43 družstev naše družstvo (Jan
Brhel, Jan Bajza, Alois Zádrapa) vybojovalo 3. místo, a
ve Vsetíně z 8 družstev naše družstvo (Jan Brhel, Jan
Bajza, Eduard Vala) si přivezlo 4. místo (jen o jeden bod
od 3. místa).

Plán výletů máme obrovský. Jednak je to super aktivní činnost a jednak se snažíme naplnit slova Michaela de
Montaigna: „Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na
duši, když je dělá na tváři.“
Růžena Kopečková
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XXVIII. ROČNÍK

FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB
Drazí Lidečkovjané,

V neděli 2. července 2017 se
v kulturním areálu pod Čertovými
skalami konal již XXVIII. ročník
Mezinárodního festivalu dechových
hudeb.
V letošním roce se festivalu opět
zúčastnila dechová hudba ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY (z 28 ročníků festivalu se zúčastnila 26x), dále
pak na festivalu vystoupili Záhořané
z Valašska - dechová hudba
z Prostřední Bečvy, místní Lidečanka a ze slovenských hostů to byli
Skaličané.
Letos se festivalu zúčastnilo na
350 platících milovníků dechové
hudby, kteří vytvořili skvělou atmosféru, která provázela vystoupení
jednotlivých kapel po celé odpoledne. Moderátorem akce byl pan Artur

Kubica, redaktor ČR Ostrava.
Po skončení samotného festivalu
následovala taneční zábava s hudbou
Skaličané. Potěšující je to, že zatančit si při této skvělé dechovce – Vícemistru Evropy dechových hudeb
z roku 2011 – přišlo na 80 osob, takže dechovka nehrála naprázdno.
Jménem pořadatelů bych chtěla
poděkovat všem, kteří tuto akci připravili – uklidili a přichystali kulturní areál, podíleli se na pořadatelské
službě (hlavně místním hasičům,
kteří se postarali o občerstvení přítomných) a v neposlední řadě všem,
kteří se festivalu zúčastnili.
Za spolupořadatele
Společenský klub Lidečko
Ing. Marcela Unzeitigová

je mně trošku líto, že toto píšu na
facebook, ale možná si to přečte víc
z vás tady, než kolik nás bylo včera
pod skalami.
Vím, že v dnešní době už samozřejmě fičí jiné styly než dechovka a
každý má právo si vybrat. Ale uvažte, že festival, o kterém všichni víte,
že bývá roky rokoucí první neděli v
červenci, je jeden z mála, který Lidečko pořádá. A je smutné, že z celého počtu lidí, kteří se včera zúčastnili (a rozhodně jich nebylo málo),
počet Lidečkovjanů by spočítal možná i druhák, který už jistě umí počítat
do padesáti. Nejde o to tam sedět a
poslouchat polky a valčíky. Spíš jen
vyjádřit nějakou tu podporu, možná i
vděk za to, že se pořád najdou lidé,
které to baví. A je sice pěkné hrát
pro všechny ty „cizí" lidi, kteří dojeli
z nejrůznějších koutů Valašska, ale
smutné, že vlastních rodáků, kteří
nepřišli už ani proto, aby si popovídali a setkali se po delší době někde
jinde než před kostelem, tam byla
opravdu mizerně malá hrstka. Bohudík aspoň za ni.
Chápu, že doma není nikdo prorokem, ale řeknu vám narovinu, že
Lidečanku tu máte jen jednu. Reprezentujeme celou vesnici celý rok a
když konečně hrajeme doma... není
co dodat.
Takže za nás všechny děkuju
všem, kteří jste přišli podpořit nejen
nás, ale i ostatní kapely, které podaly
skvělé výkony. Vesnicí roku bychom
neměli být jen v roce 2008, který už
je dávno „v háji“. Pořád bychom se
měli chovat tak, aby všichni viděli,
že držíme spolu a jsme hrdí na to, co
máme. Tak třeba jim to dokážete
(me) za rok. Opatrujte se.
Aneta Juřičková
(názor zveřejněný na sociální síti
den po festivalu)
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ZDRAVOTNÍCI V

L IDEČKU
potřeby rukavice.
 Ošetřením zranění naše činnost ne-

končí. Je nutné zkontrolovat jiná
poranění, zajistit tepelný komfort a
přivolat co nejdříve záchrannou
službu.
 Poraněného je také nutné uložit do

vhodné polohy, abychom zabránili
zhoršení jeho zdravotního stavu,
který musíme neustále kontrolovat,
a čekáme do příjezdu RZS.

 Kroužek, tak jako každý rok, trval

od ledna do května.
 Scházeli jsme se v malém sále

Společenského centra.
 Pravidelně „zdravoťák“ navštěvo-

valo 13 nadšených dětí v rozmezí
od 1. do 8. třídy.
 Byli jsme rozděleni do dvou kate-

gorií I. a II. stupeň - podle věku.
 Učili jsme se potřebné úkony

k ošetřování poraněných a hlavně
základy první pomoci.
 Začali jsme obvazovou technikou,

kterou jsme poté využívali u téměř
všech poranění.
 Postupně jsme se pak seznamovali

s nejrůznějšími poraněními, jako
jsou například krvácení, popáleniny, zlomeniny, záchvaty, úrazy
hlavy, šokové stavy, bezvědomí,
zástava srdce apod.
 Poranění je potřeba nejdříve roze-

znat, vyhodnotit jejich závažnost a
pak zvolit vhodný způsob pro ošetřování.
 Je nutné myslet i na svou vlastní

bezpečnost a používat v případě

Zní to možná jednoduše, ale není
tomu tak. My jsme si to mohli vyzkoušet hned několikrát na ZDRAVOTNICKÝCH SOUTĚŽÍCH:
29. 4. 2017 v Brumově – Bylnici,
11. 5. 2017 ve Vsetíně, odkud jsme
postoupili. Obě družstva: mladší
skupinka (Monička Smolíková,
Anežka Bučková, Amálka Ryzová,
Terezka Rumánková a Markétka Pechálová) i starší skupinka (Eliška
Martinková, Míša Rumánková, Anet
Kulíšková, Markétka Harnádková a
Natálka Změlíková) se zúčastnila
krajského kola soutěže ve Znojmě,
které proběhlo 2. 7. 2017. Ani zde se
naše kroky nezastavily, protože
mladší skupince se podařilo zvítězit
a zajistit si postup na republikové
kolo soutěže, které se konalo
v termínu 16. – 18. 6. 2017
v Havlíčkově Brodě. Tato soutěž byla náročná, ale i tak se nám podařilo
vybojovat krásné 4. místo!
 Úspěchy, poháry, všechny gratula-

ce nebo republikové medaile nás
moc těší, ale radost ze zdravotnických dovedností je ještě větší! O to
víc, když vidíme, že naše znalosti
jsou lepší a lepší.
DĚKUJEME všem, kteří nám pomáhali a finančně nás podporovali –
moc si toho vážíme! Všem ostatním
přejeme hezky prožité prázdniny a
pokud možno bez úrazů.
Mladí zdravotníci
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 V úterý 30. 1. 2017 bylo žákům

předáno vysvědčení za I. pololetí
školního roku 2016/2017. Zároveň
proběhlo školní kolo recitační soutěže. Nejlepší recitátoři byli odměněni diplomem a drobnou cenou.
 Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se uskutečnil

ve spolupráci s Klubem přátel školy (KPŠ) pobyt v přírodě. Pro žáky
byl upravený svah v Krajině a
všichni si zde užili příjemný Den
na sněhu.
 V únoru a červnu jsme opět zorganizovali sběr starého papíru a hliníku. Všem, kteří se do této akce zapojují, děkujeme. Část výtěžku je
využívána na projekt Adopce
na dálku a podle možnosti se přispěje žákům na uhrazení části
vstupného na nějakou celoškolní
akci.
Další sběrovou akci plánujeme na
konec měsíce září 2017. Budete-li
mít zájem připojit se, vaši účast na
této akci rádi přivítáme.
 V měsíci březnu si pro všechny

naše žáky připravila besedu p. knihovnice Věra Povalačová. Beseda
se uskutečnila v čítárně naší školy
za účasti p. knihovníka Aloise Zádrapy. Téma besedy bylo zvoleno
podle věku žáků.
 Na pondělí 20. 3. 2017 si pro naše
žáky připravili program žáci ZUŠ
Vsetín, pobočky Lidečko s názvem
Kouzelný vlak rychlovlak.
 V pátek 7. 4. 2017 se uskutečnila
pro žáky 3. ročníku v místní
knihovně Noc s Andersenem. Program plný her soutěží a četby si pro
ně připravila Ludmila Vichtorová s
Marií Zábnickou. Nechyběl ani
knihovník Alois Buček.
 V týdnu před Velikonocemi byli
žáci na exkurzi v Kosence ve Valašských Kloboukách. Seznámili se
s velikonočními zvyky na Valaš-

ZE ŠKOLY

 V úterý 27. 6. 2017 proběhla pě-

sku. Společně si upekli jidáše, děv- vecká soutěž Slavíček. Soutěžilo se
čata si ozdobila kraslici a chlapci ve třech kategoriích. Nejlepší zpěza pomocí paní lektorky upletli váčkové si odnesli diplom a drobné
ceny.
pomlázku.
 Ve čtvrtek 21. 4. 2017 se šest žáků  V období 26. 4. - 28. 6. 2017 probí5. ročníku zúčastnilo soutěže ang- hal povinný plavecký výcvik žáků
lickém jazyce Bee English, která se 2. a 3. ročníku v Městských lázních
konala v ZŠ Horní Lideč. Naši pá- Vsetín.
ťáci si vedli velmi dobře. Do dru-  Ve čtvrtek 29. 6. 2017 měli žáci
hého kola (mezi pět nejlepších) se 5. ročníku poslední zvonění. Přidostala Anežka Bučková a Franti- pravili si krátký program, se ktešek Novák. František obhájil rým se rozloučili se spolužáky v
jednotlivých třídách. Zašli také za
3. místo.
kamarády do mateřské školy.
 V průběhu měsíce května se uskutečnily další akce na obohacení a  V pátek 30. 6. 2017 byl slavnostně
zpestření výuky. Pro všechny žáky ukončen školní rok 2017/2017.
se uskutečnil výchovný a vzděláva- Školní rok 2017/2018 bude slavcí program OVOCENTRA Valaš- nostně zahájen v pondělí 4. září v 8
ské Meziříčí v rámci projektu Ovo- hodin.
ce a zelenina do škol.
Děkuji všem rodičům žáků naší
 Do naší školy přijelo Mobilní pla- školy i Obci Lidečko za dosavadní
netárium, které dokázalo dětem dobrou spolupráci.
zprostředkovat podmořský svět,
Mgr. Vladislava Spáčilová
lety do vesmíru či krajinu na Marředitelka ZŠ Lidečko
su. Každá projekce byla doplněna
slovem odborníka z hvězdárny z
Ostravy. Žáci 4. ročníku byli na
dopravním hřišti ve Vsetíně.
 Žáci 1. ročníku byli 7. 6. 2017
v knihovně v Lidečku pasováni Vážení rodiče,
pohádkovým králem p. Ing. Vojtějiž třetím rokem je pro žáky MŠ
chem Ryzou na čtenáře. Celou akci a ZŠ Lidečko zajištěna logopedická
zorganizovala a moderovala Lud- péče. Logopedie probíhá v ředitelně
mila Vichtorová.
MŠ.
 Dne 15. června se školní jídelna
Ve školním roce 2016/2017 doproměnila v restauraci. Obsluhy se cházelo na logopedii celkem 25
výborně zhostili všichni žáci žáků, z toho 16 žáků z MŠ a 9 žáků
z 5. třídy.
ze ZŠ. Ke konci června bylo po V úterý 20. 6. 2017 se žáci naší stupně vyřazeno 17 žáků.
školy vydali poznávat MoravskoLogopedie bude opět probíhat od
slezský kraj. Cílem byla města No- října. O možnosti zápisu budou rový Jičín a Kopřivnice. V Novém diče informováni v průběhu měsíce
Jičíně jsme navštívili expozici klo- září. Přihlásit se musí i žáci, kteří na
bouků, kde si žáci ozdobili svůj logopedii již docházejí a v následuvlastní klobouček, a Dům generála jícím školním roce budou pokračoLaudona. V Kopřivnici jsme si pro- vat.
hlédli Technické muzeum.
Všem rodičům a dětem děkuji za
 Dne 21. 6. 2017 byli žáci 5. roční- spolupráci a přeju hezké léto!
ku na exkurzi ve Hvězdárně Vsetín.
Mgr. Kateřina Čížová - logoped

LOGOPEDIE
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Letošní školní rok v MŠ ukončilo
14 předškoláčků, kteří byli 20. června pasováni na prvňáčky skupinou
historického šermu ze Vsetína.
Ještě předtím jsme v jarním období uskutečnili velikonoční tvoření s
rodiči, zasadili jsme semínka do
truhlíčků a následně do záhonků.
Úspěch u dětí měly osázené plastové
lahve, kde jsme zasadili cibuli sazečku a krásně jsme sledovali, jak rostou kořínky, kolik porostly cibulové
natě.
Jako každé jaro jsme se těšili na
naši kamarádku Tesii, která nám i
letos předvedla, jak se zdokonaluje
ve svém tréninku na pejska záchranáře.
Jarní besídka proběhla opět v kulturním domě, kde děti také předaly

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

své dárečky a přáníčka pro maminky.
Navštívilo nás několik divadel.
Mezi nejúspěšnější patřily pohádky
Noční víla, Zatoulané botičky, Pohádkové hašteření a Zpívánky pana
Čapčucha.
Velkým zážitkem s trochou odvahy byla návštěva Mobilního planetária v základní škole, kde dětem byla promítnuta pohádka Zvířátka a
vesmír.
Samozřejmostí v jarním i letním
období je starost o naši zahrádku a
hlavně sbírání sladkých jahůdek a
později i hrášku.
Výlet jsme měli tradiční do Zoo
Lešná, netradiční byla projížďka
vláčkem, kdy pan „strojvůdce“ zvolil
delší trasu než obvykle, což se dětem
samozřejmě hodně líbilo.

Školní jídelna je naplněna na maximum své kapacity, takže někteří
cizí strávníci nemohli být ani uspokojeni. Dětem ve školce chutná, z
čehož máme velkou radost. A z některých „nejedlíků“ se trpělivostí a
kvalitou nabízeného jídla stávají
„úspěšní jedlíci“.
K zápisu se v květnu dostavilo 14
nových dětí. Někteří z nich jsou
mladší tří let, takže opět využijeme
možnosti pozice chůvy, která je dotována z evropských fondů.
Od září by mělo do mateřské školy docházet 47 dětí.
Všem vám přejeme krásné léto a
po prázdninách nashledanou. Zaměstnanci a děti MŠ Lidečko.
zaměstnanci a děti
MŠ Lidečko

M ALÉ OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ŠKOLNÍM ROKEM
ZUŠ V SETÍN ,
Venku už nás hřejí paprsky letního sluníčka a všichni žáci se konečně
dočkali zasloužených prázdnin.
V průběhu tohoto školního roku
jsme stihli s našimi žáky absolvovat
tradiční prosincový Vánoční koncert,
třídní přehrávky za každé pololetí,
Benefiční koncert, hudební vystoupení pro žáky zdejší MŠ a ZŠ a také

POBOČKA

L IDEČKO

červnový Závěrečný koncert. V druhé polovině května proběhly ještě
postupové (popř. závěrečné nebo
komisionální) a talentové přijímací
zkoušky.
Dovolte mi pochlubit se jménem
celé pobočky úspěchy našich žáků
na klavírní soutěži vyhlášené
MŠMT. Třem žákyním zdejší klavír-

ní třídy se podařilo obsadit v okresním kole krásné 2. místo a jeden žák
získal dokonce 1. místo s postupem
do krajského kola v Kroměříži, kde
obsadil nakonec 3. místo. Všem těmto žákům i jejich paní učitelce děkujeme za vzornou reprezentaci nejen
pobočky, ale celé školy a gratulujeme k dosaženým úspěchům.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům našich žáků za
podporu a spolupráci, OÚLidečko za
poskytování krásných prostor kulturního domu, kde probíhají všechna
naše důležitá vystoupení, a především našim šikovným a snaživým
žákům, bez nichž by tyto akce nemohly být vůbec uskutečňovány.
Za celý kolektiv učitelů ZUŠ vám
všem přeji krásné pohodové léto a
těším se na vás ve školním roce
2017/18.
Bc. Anna Rektoříková,
koordinátorka pobočky Lidečko
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V pátek 2. 6. 2017 pořádal Klub
přátel školy při ZŠ Lidečko ve spolupráci s celým učitelským sborem
tradiční Dětský den se spaním pro
děti ze Základní školy Lidečko.
Děti přišly ráno do školy, ale
místo aktovek s učením si nesly
spacáky, karimatky a těšily se na
celý den, který byl jen pro ně.
Hned ráno odjely do Valašských
Klobouk, kde v kině Svět zhlédly
animovaný film Odvážná Vaiana.
Poté se přemístily na Vařákovy paseky do muzea. Ale aby se jen nevozily a neseděly, vydaly se na pěší túru z Lačnova na mysliveckou
chatu v Račném, kde na ně už če-

kal oběd s občerstvením a taky nejedno překvapení.
Klidnou atmosféru však narušil
požár připraveného vozidla kousek
od myslivecké chaty. Ihned byli
přivoláni hasiči z Valašských Klobouk, jejich „hoří, hoří, hoří…“ se
rozléhalo po celém Račném. Naštěstí profesionální hasiči dostali
požár pod kontrolu a vše uhasili,
dětem předvedli připravenost a
profesionální práci. Děti si mohly
p r o h l éd n ou t ha s i čs k ý vů z
s vybavením a také zkusit hasit.
Samozřejmě vše bylo předem domluvené.
Poté se celé Račné proměnilo

v pohádkový les… a všude byly opravdové pohádkové bytosti. Trochu jsme se
báli, aby děti neunesly ježibaby, čarodějové, rusalky nebo aby je neutopil
v rybníčku vodník, který měl na pomoc celou rodinku a snad nesnědl obrovský drak. Na děti však dohlíželo 12 měsíčků, Větrník, Slunečník, Měsíčník,
král, létající švec s princeznou Jasněnkou
a všude ukazoval svou sílu Asterix
s Obelixem. Také zde poletovala včelka
Mája s Vilíkem, který toho strašně moc
věděl o lese, o lesních zvířátkách. Dětem
to vrtalo hlavou a jeden kluk pronesl:
„To proto, že je to lesní včela“.
Naštěstí všechny děti byly moc šikovné a plnily s velkým nadšením a radostí
úkoly a hry, a tak vyhrály nad pohádkovými bytostmi a nikomu se nic nestalo.
Za odměnu měly připravené sladkosti,
muffiny, pití a diskotéku s Vaškem Řepou. Skupinka děvčat učila ostatní nacvičené sestavy tanců, dokonce se zapojovali i chlapci. Pomalinku se začalo stmívat a byla čím dál tím větší tma, a ta je
v Račném pořádná, zavolali jsme skupinu Boca Fuego - „ohnivce“, kteří předvedli neuvěřitelnou „šou“ s ohněm. Točili snad se vším a všude byl oheň. Chvílemi jsme mysleli, že budou muset znovu
přijet hasiči. Ale tato skupina měla oheň
pod dokonalou kontrolou a dětem se to
moc líbilo.
Děti pak čekalo další dobrodružství,
kdy se vydaly v tomto pohádkovém prostředí na stezku odvahy. Musíme říct, že
děti z naší školy jsou opravdu odvážné a
vše zvládly. Unavené a plné zážitků
z celého dne šly spát na mysliveckou
chatu, kterou celou osídlily i půdní prostory s několika pokoji a sociálním zařízení. Tam se zavrtaly do svých spacáčků.
Ráno děti budil zpěv ptáků, šumění lesa…., snídaně a rodiče, kterým už bylo
smutno.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
ochotným kamarádům, kteří se s radostí
a dobrovolně proměňovali v pohádkové
bytosti, myslivcům za chatu a všem co
jakkoliv pomáhali. Byl to nádherný den
v kouzelném prostředí a dle učitelského
sboru s výborným programem. Už se těšíme na další ……
členové Klubu přátel školy
při ZŠ Lidečko
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Milí rodiče, spoluobčané, příznivci
skautingu, skautky a skauti. Byli
jsme opět požádání o napsání pár řádek o naší činnosti a aktivitách, kterými jsme prošli tyto jarní měsíce
roku 2017. Snad Vás neunudíme pár
řádky.
Na Apríla, 1. dubna, jsme si za
slunného dňa pěkně aktivně zasútěžili. Pro mladší skauťata jsme přichystali v okolí Psího hřiště a Prvního
lačnovského rybníka Závod o nejlepšího skauta. Děti plnily sedm praktických úkolů. Od první pomoci, přes
luštění šifer, čtení map až po znalost
skautského kroja. Vítězkama byly
Natálka Chovancová z Horního Lidča v mladší kategorii a ve starší
Amálka Ryzová z Lidečka.
Velkým a všeskautským významným dnem je svátek sv. Jiří. Podle
toho jak vyjdou kalendářní dny, se
skautský národ vydává k mohyle
Ivančena pod Lysou horou uctít památku zastřelených skautů. Tento
rok vyšel termín výstupu na 22. dubna. Původní přepravu autobusem do

Beskyd jsme pro malý zájem zrušili
a vydali jsme se co nejblíže po železnici. Ne jenom, že jsme ušli přibližně
20 kilometrů od železniční dráhy a
překonali převýšení 650 metrů, tak
nám výpravu zásadně komplikovalo
počasí. V celé oblasti Lysé hory napadlo okolo 20 až 30 centimetrů sněhu. Snad polovinu cesty nám dále
pršelo. Celkově nám horské počasí
ukázalo svoji drsnější a proměnlivou
tvář. Byla to určitá škola pro všechny
zúčastněné. Vše špatné je k něčemu
dobré. Dalším počinem k svátku byla
i skautská mše svatá konaná
v lidečkovském kostele 24. dubna.
10. května sa několik skupinek
skautek a světlušek zúčastnily Dne
proti rakovině. Do kasiček sa jim podařilo od spoluobčanů získat pro
dobrou věc skoro 15 000 českých
zlaťáků. Děkujeme Vám, že pomáháte!
Další z větších akcí bylo setkání a
procházka s ornitologem. Tato výpravička sa uskutečnila v rámci projektu Skautský dobrý skutek 14. května. Leoš Huml, jako zkušený

„ptakomilec“, sa nabídl nám, skautům, i veřejnosti udělat terénní přednášku o ptactvu žijícím v údolí Račné. Přestože jsme ušli jen několik
stovek metrů, podařilo sa nám zahlédnout okem či triedrem nejednoho
opeřenca. A o počtu ptáčků zpěváčků, které jsme zaslechly, nemůžeme
ani hovořit, protože jich byla nepřeberná spousta. Dalo by sa říct, že
větší hejno. Snad možem zmínit
mrštné jiřičky, ukřičané kvíčaly,
všechny možné sýkorky a pěnice,
naduté kosy a dokonce sa nám podařilo zahlédnout obsazenou bytovou
jednotku rodinky strakapůdů. Je tam
v Račném opravdu živo, jen je potřeba sa dívat a poslůchat. S tímto projektem také súvisela výroba deseti
ptačích obydlí – budek – pro sýkorky
a podobně velké ptáčky. Odborně sa
této velikosti budky říká sýkorník. A
pak pro kosa je to „kosovník“, pro
kachnu „kachník“, pro drozda
„drozdovník“ a snad pro výra
„výrník“? Berte tuto poznámku, prosím, jako ftípek pisatela.
„Soukr omů“, ovšemže
v uvozovkách, dvojakcí bylo veleúspěšné vystůpení sútěžní hlídky
skautek na okresním i krajském kole
Svojsíkova závodu v Hrachovci a v
Kelči. Týmu ve složení Eliška, Nikča, Anička, Amálka a Monča. Pro
nás historicky, sa cérkám podařilo
zvítězit jak v okresním, tak i
v krajském kole. Tím si zajistily postup do kola celostátního, které sa
uskuteční v polovině záři v oblasti
Orlovských lesů, v kolébce českého
skautingu. Gratulujeme Vám cérky!
Ste tuze moc šikovné a budeme Vám
i nadále držat tolik palců, kolik máme!
Prozatím poslední akcí, které si
mnozí mohli povšimnůt, byla příprava a obsluha stanovišť na Dětském
dnu v Račném na začátku června.
Letos nám počasí přálo a nerozehnala nás bůřka jako minulý rok. Sme
rádi, že tuto akcu navštívilo tolik dětí
i s rodiči, a doufáme, že ste si odpo-
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ledňa s námi u stanovišť užili tak jako my.
V neposlední řadě, na počátku
červenca, vyjížďáme společně, na
skoro čtrnáctidenní tábor. Co je
v programu nachystané, co kuchařky
budů vařit a jaké bude počasí, to je
všecko přísně tajné anebo prostě nevíme. Ale zaručeně si užijeme mnoho zábavy, něco nového vyzkůšáme,
něco sa přiučíme a pokusíme sa překonávat sami sebe, to zaručeně!
A na konec z trochu vážnějšího
súdku. Poslední dobů nás tíží, že dětí, které pravidelně chodí do skautu,
je na tábor přihlašováno rodiči čím
dál méně, anebo až po termínu ode-

vzdání přihlášek. Nevíme přesně, co
je tímto trendem způsobeno, o to víc
je nám líto, že i zapálené světlušky
nebo skautky zůstanů sedět doma „za
peců“. Sů to problémy a kolize
s nevhodným termínem, délků a místem táboření, je to cena tábora, způsob přepravy, jídelníček, anebo nedůvěra k rádcům a vedoucím střediska a tábora? Nevíme, když nám dáte
vědět PROČ, pokusíme sa něco udělat, bude-li to v našich silách. Vězte
jen, že příprava tábora zabere skoro
deseti lidem nemálo času několika
měsíců již od zimy. Rádcové i vedení tábora si táboření také platí
z vlastního měšca a již zaměstnaní si

vybírajů na celý tábor vlastní súkromů dovolenů. Tábor má být vrcholem celého skautského roku a celoročního snažení dětí na schůzkách,
výpravách atd.
Ale, nu což, i tak sa těšíme na tábor, prázdniny, dovolené a pěkné léto. Užijte si ho plnými doušky, hlavně ve zdraví a veselosti. Možná a rádi sa s Váma potkáme na táboře!
Pod dohledem sepsal Ondřej Rudolf, tak řečený Bomba, zástupce
vůdkyně střediska Lidečko, Junák –
český skaut, z. s.
Více se můžete dozvědět na stránkách Facebook – Skaut Lidečko/
Horní Lideč

S VOJSÍKŮV ZÁVOD SKAUTŮ A SKAUTEK V H RACHOVCI A K ELČI
Naše vedoucí nás vyzvaly, abychom se zúčastnily okresního kola
Svojsíkova závodu v Hrachovci
13. 5. 2017.
Protože jsme moc nevěděly, co
nás čeká, nebyly jsme nijak moc připravené. Hodně nás zaskočilo, že
jsme byli první. Vůbec jsme se nestresovaly s tím, jestli budeme první
nebo poslední. Chtěly jsme jen nabrat
nové zkušenosti a zážitky. Plnily jsme
úkoly, jako jsou poznávání květin,
t ý mová s p olup r á c e, c h ová ní
v krizových situacích, ošetřování zraněných a kimovka (procvičení paměti). Nejtěžší pro nás asi ze začátku
byla orientace v mapě, ale to jsme
pak nakonec taky zvládly skvěle. Další část závodu bylo rozdělávání a vaření na ohni. My jsme vařily gulášovou polévku. Na oheň jsme si přivezly z Lidečka vlastní rozkládku a oheň
se nám podařilo rozdělat na první
sirku, což pro nás bylo velkým úspěchem. Gulášovka se nám nakonec
taky povedla. Při vyhlašování jsme
byly opravdu velmi zaskočené, že
jsme první a pak už stačilo jen počkat
a v sobotu 10. 6. vyrazit na krajské
kolo do Kelče.
Krajské kolo Svojsíkova závodu
začínalo už v pátek. Celý závod byl
na téma Starodávná kletba, nápad to

byl skvělý. Naším prvním úkolem
bylo postavit si stan. Povedlo se nám
to. Potom jsme se vydaly na první
stanoviště - hledání informací. Druhé
stanoviště bylo ošetřování zraněného.
Vedoucí, které byly na tomto stanovišti, nás chválily za excelentní výkon. Potom jsme u ohně měly za úkol
představit naši skupinku. My jsme se
představily pomocí scénky - Představa vs. realita a nakonec jsme ještě

Anička Nováková, Nikola Lišková, Eliška Martinková, Monika Smolíková, Amálie Ryzová

přidaly písničku. V sobotu ráno jsme
se vzbudily a čekalo nás ranní protahování, potom byl nástup a pak se
začalo soutěžit. Závod byl pro nás
velmi náročný, protože celou dobu
pršelo, ale my jsme se většinou usmívaly a měly dobrou náladu. Stanoviště byla velmi zajímavá. Poznávaly
jsme stromy, zvířata a rostliny, dozvěděly jsme se něco z historie skautingu nebo jsme si zajezdily na kánoích. Pak přišlo stanoviště vaření.
Pro nás tohle stanoviště bylo nejnáročnější. Měly jsme za úkol rozdělat
oheň, ale protože pršelo, tak bylo skoro všechno dřevo mokré, ale povedlo
se nám to opět na první sirku. Palačinka se nám povedla až na třetí pokus, ale byla skvělá. Krásně jsme ji
ozdobily a chutnala výborně. Pak
jsme šly na poslední stanoviště, kde
nás čekal poslední úkol. Protože jsme
byly úplně promoklé, sbalily jsme
stan a spolu s ostatníma jsme se přesunuly na faru. Zde byl oběd a vyhlášení. Ještě větším překvapením bylo,
že jsme to vyhrály. Po celou dobu
závodu jsme si totiž říkaly, že o nic
nejde a že jsme si to přijely jen užít.
A teď se můžeme těšit na republikové kolo, které proběhne v polovině
září v Orlovských horách.
Anička Nováková
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TANEČNICE

Z

VALAŠSKA

NA

M ISTROVSTVÍ SVĚTA

Dne 23. 6. 2017 se taneční skupina ELES z Valašských Klobouk účastnila Mistrovství světa IDO
WORLD DISCO DANCE AND DISCO FREESTYLE
CHAMPIONSHIP v Chomutově.
Zastupovalo ji tam naše mini duo, žákyně MŠ Lidečko Elen Pastorčáková (6 let) a žákyně 1. třídy ZŠ
Gabry a Málinky ze Štítné nad Vláří Julie Lišková (7
let), které zde byly vyslány jako jediné reprezentovat
ČR.
Dívky se po jednotlivých kolech probojovaly až do
finálové světové šestky, kde potom k překvapení všech
získaly titul 2. vícemistra světa v kategorii MINI KIDS
DUO.
Oběma holčičkám moc gratulujeme.

O KRESNÍ SOUTĚŽ SUPERSTAR 2017
Ve čtvrtek 18. května 2017 jsem
se zúčastnila 3. ročníku pěvecké
okresní soutěže SUPERSTAR 2017.
Soutěž probíhala ve městě Vsetín,
v malém sále Domu kultury. Soutěže
se zúčastnilo 9 žáků z prvního stupně
a 14 žáků z druhého stupně základních škol z celého vsetínského okresu. Moderátorem byl pan Libor Čada. V porotě zasedla vedoucí odboru
školství a kultury radnice Andrea
Frňková jako předsedkyně, dále publicista, herec a inspicient Městského
divadla Zlín Jakub Malovaný, bube-

M ĚSTSKÉ DIVADLO
ZLÍN INFORMUJE ...
Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 4. 5.
2017 zahajuje předplatitelskou sezonu 2017/2018.
V této sezoně pro vás chystáme,
kromě činoherních přestavení, i jeden muzikál. Katalog předplatného
2017/2018 najdete v infocentru a v
knihovně, umístěn je také na našich
web. stránkách www.divadlozlin.cz.
Rezervace je možné učinit přes web,
e-mailem prodej@divadlozlin.cz a na
tel. 577 636 207, 419, 220.

S OUTĚŽ

VE SBĚRU
KELÍMKŮ

Do konce října 2017 je možnost sbírat plastové kelímky od
jogurtů, másel a podobných plastových obalů. 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 Lidečko od září. Moc
nám pomůže, když budete mít kelímky zvážené, my provádíme náhodné převážení.

ník a zpěvák skupiny Fleret David
Filák a nakonec zpěvák a kytarista
Martin Filák. Z poroty hlasovali pouze 3 lidé a čtvrtý hlasoval na tzv.
poradě. Nejvýše bylo možné získat
40 bodů. Byla zde velká konkurence!
Já jsem v této soutěži zpívala píseň ,,Mom" od MeghanTrainor a následně s ní vyhrála první místo. Jsem
ráda, že jsem se mohla této soutěže
zúčastnit, byla to pro mě velká zkušenost a také jsem si odnesla spoustu
rad, jak se ještě můžu zlepšit.
Barbora Trochtová

PŘIPRAVUJEME
V úterý 17. 10. 2017 se
ve Společenském centru v Lidečku
uskuteční pravidelné

„SETKÁNÍ SENIORŮ“.
Začátek akce je naplánován na
15.00 h.
Pořadatelé pro Vás připraví bohatý
kulturní program a občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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SK L IDEČKO INFORMUJE ...
Muži SK Lidečko vstoupili do
jarních bojů z 2. místa po podzimní
části. Bohužel jsme toto umístění nedokázali udržet a skončili celkově na
3. místě. Za tímto mírným propadem
tabulkou můžou především výkony
na hřištích soupeřů, kdy jsme
z prvních 4 utkání venku nedovezli
ani bod. Naopak doma jsme za celou
sezonu neokusili hořkost porážky
v základní hrací době. Tato domácí
neporazitelnost trvá od 1. 6. 2016 a
včetně pohárových utkání čítá 17 zápasů v řadě bez prohry. Nejlepším
střelcem týmu a třetím nejlepším
střelcem 1.B třídy se stal Aleš Číž se
26 góly. Celkově lze konstatovat, že
sezona 2016/2017 byla po sportovní
stránce velmi úspěšná.
Pro nadcházející sezonu zůstává
trenérem Aleš Vyškovský. Naopak
kádr opustil útočník Petr Svoboda
(přestup Val. Klobouky). V týmu bychom rádi uvítali útočníka Václava
Františáka z Prlova, který projevil
zájem hrát za náš mužský tým.

Dorost pod vedením trenéra Miroslava Bučka skončil sezonu na 10.
místě krajské soutěže se ziskem 23
bodů, kdy téměř všechny body uhráli
doma a z venku přivezli pouze 2 body. Nejlepší střelcem týmu byl
v uplynulé sezoně Michal Gargulák,
který dokázal 13x rozvlnit soupeřovu
síť. V dorostu končí z věkových důvodů pro nadcházející sezonu trojice
Michal Gargulák, Jiří Fusek a Miroslav Martinka. Všichni tito tři hráči
by se měli postupně začlenit do kádru mužů.
Naši star ší žá ci obsa dili
v okresním přeboru pěkné 4. místo.
Trenérem mužstva byl a zůstává nadále Petr Žídek. Mužstvo žáků předvádělo pěkný fotbal, který přitahoval
na žákovské poměry pěkné domácí
návštěvy. Nejlepším střelcem týmu
se stal Libor Buček se 13 vstřelenými góly.
Taktéž starší přípravka obsadila
ve své skupině okresního přeboru
4. místo. Nejlepším střelcem muž-

O BECNÍ TURNAJ
V sobotu 24. 6. proběhl na našem
hřišti obecní turnaj v kopané mezi
jednotlivými částmi obce.
Tento turnaj se dříve hrával jako
turnaj složek, ale z důvodu minimálního zájmu jsme upravili model turnaje, kdy proti sobě měří síly jednotlivé části obce. O tom, že to byl
správný krok, svědčí vzrůstající zá-

V KOPANÉ

jem hráčů a taktéž počet přítomných
diváků. Turnaj byl zajímavý tím, že
součástí každého mužstva musela být
minimálně jedna žena. Tohoto sportovního klání se zúčastnilo celkem 6
týmů, a to Polňák, Pila, Sanchez,
Hulíkáč, Nádráží a Račné. Po celoodpoledních soubojích v letním počasí se celkovým vítězem tohoto klá-

stva byl Jakub Číž se 34 vstřelenými
góly. Borci ze starší přípravky se zaskvěli 2. místem na silně obsazeném
turnaji ve Štítné nad Vláří, který se
konal v květnu za účasti 8 mužstev.
Naše nejmenší kategorie, a to
mladší přípravka, sehrála několik
turnajů pod vedením Romana Mikuláška. Na těchto turnajích nejde až
tak o výsledky, jako o prvotní seznámení a učení se základům fotbalu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nás
v uplynulé sezoně podporovali
v hojném počtu, a to jak na domácích, tak i venkovních zápasech. Další dík patří OÚ Lidečko za finanční a
materiální podporu. Zde je nutno taktéž zmínit, že se nám letos na jaře
podařilo získat finanční dotaci ve výši 50 000 Kč od Zlínského kraje. Tato dotace je výhradně určena pro
mládežnická mužstva SK Lidečko. Z
dotace jsou hrazeny doprava na zápasy, pořízení materiálního vybavení
a tréninkových pomůcek a část bude
použita na nákup nových dresů pro
starší žáky.

ní a držitelem nového putovního poháru stal tým složený okolo Radka
Janáče - tým Sanchez.
Po turnaji fotbalovém následoval
oblíbený turnaj v kopání pokutových
kopů. Tohoto taktéž velmi zajímavého klání se zúčastnilo 76 kopajících.
Zde si to za již umělého osvětlení
okolo půlnoci rozdali o prvenství
Martin Číž ml., Petr Martinka a Aleš
Číž. Celkovým vítězem se nakonec
stal Petr Martinka.
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NAŠI JUBILANTI V II.

POLOVINĚ ROKU

2017

Bělaška Josef

81 let

Plevák Ondrej

81 let

Bojdová Anna

94 let

Poláchová Anežka

86 let

Brhel Stanislav

81 let

Ryzová Jaroslava

70 let

Brhel Stanislav

70 let

Surmař František

80 let

Brhlová Marie

80 let

Ščotková Ludmila

81 let

Buček Jan

82 let

Šviráková Marie

82 let

Bučková Františka

75 let

Trčka Alois

70 let

Černochová Anděla

81 let

Mareček Jozef

82 let

Vaculková Anna

80 let

Daňková Jaroslava

81 let

Martinková Marie

83 let

Vaněk Alois

83 let

Františák Josef

70 let

Matochová Ludmila

87 let

Vaněk Ladislav

83 let

Františák Karel

84 let

Matušincová Jiřina

70 let

Vichtorová Ludmila

75 let

Františáková Františka

87 let

Mikulajová Anna

90 let

Zádrapa František

95 let

Garguláková Ludmila

96 let

Molková Ludmila

82 let

Zádrapová Anna

75 let

Garguláková Marie

70 let

Orságová Zdenka

80 let

Zádrapová Marie

80 let

Herián František

70 let

Pastorčák Antonín

88 let

Chupíková Anna

87 let

Pastorčák Miroslav

70 let

Chupíková Ludmila

83 let

Pastorčáková Marie

82 let

Jařabová Božena

84 let

Pavelková Ludmila

82 let

Kubica Karel

83 let

Pavlík Alois

88 let

Kubicová Etela

81 let

Pavlíková Anna

83 let

Kurtinová Františka

88 let

Pechalová Jana

70 let

Našim jubilantům přejeme
vše dobré, hodně zdraví,
štěstí a Božího požehnání.

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko
vás tímto co nejsrdečněji zve
na 48. ročník soutěže

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko
zve příznivce hasičského sportu na
4. ROČNÍK

O PUTOVNÍ POHÁR ČERTOVÝCH SKAL

HASIČSKÉ SOUTĚŽE VETERÁNŮ

Kdy:
Kde:

neděle 6. 8. 2017
areál pod Čertovými skalami Lidečko

Začátek:

13.00 h

Bohaté občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Kdy:
Kde:

neděle 3. 9. 2017
areál pod Čertovými skalami Lidečko

Začátek:

14.00 h

Soutěž proběhne dle starých pravidel a trasa soutěže povede do kopce k Čertovým skalám.
Bohaté občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

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.

