
dák  děkan Metropolitní kapituly u sv.Václava v Olo-
mouci P. Mgr. Ladislav Švirák, při mši hrála dechová 
hudba Lidečanka a zpívala schola. Všem patří velké po-
děkování.  
     Po děkovné mši svaté se všichni přesunuli na políč-
ko, kde byla ukázka sečení, vázání a stavění snopů z 
obilí. Mnozí si tímto připomněli, jak se ještě v nedávné 
době, kdy nebyly kombajny, pracovalo na polích. Po do-
sečení políčka následoval průvod krojovaných doprová-
zený cimbálovou muzikou Kaňůr na taneční kolo do are-
álu motorestu u Čertových skal a slavnostní program do-
žaté s předáním věnce z obilí hospodářům krojovanou 
chasou. Kulturní program pokračoval vystoupením dětí 
z folklorního souboru Malý Valášek z Lidečka. Násled-
ně pak vystoupil soubor Valášek z Horní Lidče a s cim-
bálovou muzikou Lidčan s hosty, kteří předvedli své 
umění a  zatančili odzemek a skokové taneční variace. 
Po vystoupeních následovala volná zábava s cimbálovou 
muzikou Kaňůr a dechovou hudbou Lidečankou do ve-
černích hodin. 
     Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se zapojili 
do přípravy areálu, mše svaté, manželům Mužikovským, 
že nám byli gazdami, panu Hrabicovi za traktor, panu 
Molkovi za koňský povoz. Velké poděkování patří chase 
(mládeži), že byli ochotni se sejít a nacvičit toto dožín-
kové pásmo, i těm, kteří se zapojili až do programu, i 
hostům ze Střelné a z Horní Lidče. Děkuji také všem, 
kteří se zasloužili, aby se tato slavnost mohla uskutečnit 
pod záštitou Obce Lidečko.     

Milena Pavlíková                                                                                        

Obecní úřad Lidečko                   2. 11. 2017 

  ZPRAVODAJ III.ZPRAVODAJ III.  
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     Za krásného letního počasí se v neděli 27. 8. 2017  v 
naší obci konaly dožínky.  
     Krojovaná chasa dojela pro gazdu a gazdinu 
(manželé Mužikovští) k jejich rodinnému domu, kde za-
zpívala a zatančila. Koňský povoz a traktor s 
„žebřiňákem“ převezl gazdy a chasu přes vesnici do kul-
turního areálu u Čertových skal. Slavnost byla zahájena 
mší svatou farnosti obcí Lidečka a Horní Lidče a obcí 
Střelná. Byla sloužena jako poděkování za úrodu v tom-
to roce. Při obětování se mimo jiné mezi dary nesla zele-
nina a ovoce z našich zahrad, polí a lesů. Nechyběl med, 
buchty ani slivovice. Starostové a zástupci obcí přinesli 
koruny z obilí z našich polí. Mši svatou sloužil náš ro-

DDDOŽÍNKYOŽÍNKYOŽÍNKY   
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      Zastupitelstvo obce na svém za-
sedání 5. 10. se intenzivně zabývalo 
problematikou motorestu Čertovy 
skály. V současné době tam probíhají 
bourací práce, a to především v části 
kuchyně a nad ní. Jedná se hlavně o 
odstranění starých obkladů a příček.  
     Bylo vypsáno výběrové řízení na 
zpracovatele realizační projektové 
dokumentace včetně položkového 
rozpočtu. Na výzvu se bohužel 
z projektantů nikdo nepřihlásil. Za-
stupitelstvo obce rozhodlo, že bude 
vyhlášeno nové výběrové řízení na 
projekt pro stavební povolení a reali-
zační projekt s položkovým rozpoč-
tem a celkové řešení. Zazněly návrhy 
na vyprojektování I. etapy, ale 
z důvodu vzájemných návazností se 

trvá na zpracování projektu na celý 
motorest. Dále byla schválena etapi-
zace rekonstrukce motorestu s tím, 
že jednotlivé etapy na sebe budou 
navazovat.  
     Zastupitelstvo obce uložilo radě 
obce, aby připravila výzvu na provo-
zovatele – nájemce. Výzva bude 
v brzké době vyhlášena, protože má-
me zájem, aby vybraný projektant 
pracoval s vybraným provozovate-
lem, který bude moci vstupovat do 
detailů. Bude vytvořen tým lidí, kteří 
se budou motorestu více a intenzivně 
věnovat, především po dobu realiza-
ce projektu a vlastních stavebních 
prací. 
     Zastupitelstvo obce také schválilo 
výzvu na zpracování studie širšího 

ÚÚÚPRAVAPRAVAPRAVA   PODJEZDUPODJEZDUPODJEZDU   PODPODPOD   TRATÍTRATÍTRATÍ   ČD 21,684 ČD 21,684 ČD 21,684 KMKMKM   

okolí Čertových skal v zaměření na 
turisty a návštěvníky obce. Jedná se 
zpracování využití jednotlivých ne-
využitých lokalit k realizaci projektů, 
které by měly nalákat turisty. Byť to 
přímo nesouvisí s motorestem, ale 
určitá provázanost tam je. Bohužel 
na „Karlovicku“ se o podporu turisti-
ky starají silní podnikatelé, ale u nás 
se touto problematikou musí zabývat 
naše obec, protože žádný silný pod-
nikatel s investičními plány se tady 
nenachází.  V předešlých letech jsme 
investovali zásadně do projektů, kte-
ré slouží především našim občanům. 
Teď pomalu, ale jistě přichází čas se 
zaměřit na projekty, které mohou 
přilákat turisty a zatraktivnit naši 
obec. 

    Ing. Vojtěch Ryza 
starosta 

SSSVEDENÍVEDENÍVEDENÍ   POVRCHOVÝCHPOVRCHOVÝCHPOVRCHOVÝCH   VODVODVOD   ZZZ   LESNÍCHLESNÍCHLESNÍCH   CESTCESTCEST   NANANA   VSAKVSAKVSAK   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   

     Do konce měsíce října byla ukon-
čena realizace projektu Úprava pod-
jezdu pod tratí ČD 21,684 km.  
     Jedná se o snížení nivelety místní 
komunikace pod železničním mos-
tem do Matochového potoka. 
Z důvodu snížení nivelety muselo 
dojít k přeložení veřejného vodovodu 
do zámrzné hloubky a došlo 
k zatrubnění potoka  př ímo 
v železničním podjezdu. Původně 
byly plánovány pojezdové rošty na 

otevřených železobetonových profi-
lech, ale došlo z důvodu budoucích 
nákladů na údržbu k tomu, že se po-
tok zatrubnil při zachování stejného 
průtočného profilu. Snížení se dělalo 
z toho důvodu, aby se mohly do lo-
kality nad železniční zastávkou do-
stat nákladní vozy, ale především 
hasiči. Staré cisterny projely bez pro-
blémů, ale novější hasičské výjezdo-
vé vozy projely s tím, že hrozilo, že 
se poškodí o mostní konstrukci. Ně-

které nejnovější vozy tudy neprojely. 
Stejný problém byl u tzv. 
„popelářů“, kteří pod mostem vůbec 
neprojeli.  
     Realizaci tohoto projektu, který je 
celý z rozpočtu obce, provádí firma 
Mestav s.r.o., která ve výběrovém 
řízení předložila nejnižší cenovou 
nabídku.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

MMMOTORESTOTORESTOTOREST   ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   

     Obec Lidečko získala dotaci ze 
Zlínského kraje z programu podpory 
zmírnění následků sucha v lesích pro 
rok 2017 na realizaci projektu Sve-
dení povrchových vod z lesních cest 
na vsak v Lidečku. Jedná se o podpo-
ru usměrňování odtoku a vsakování 
vody v rámci lesních cest. 

     Hlavním cílem projektu je na 
dvou místech v lokalitě „Krajina" a v 
lokalitě „Lomenský vrch" odvést 
povrchovou vodu pod lesní cestou na 
druhou stranu a na 10 místech osadit 
10 ks svodnic REVERDO do betonu 
a odvést povrchovou vodu z lesní 
cesty na vsak do lesní půdy. Všechny 
opatření vedou k zadržení povrchové 
vody vsakem v lesní půdě a zabráně-
ní poškození povrchu lesní cesty po-
vrchovou vodou.  

     Projekt se bude realizovat v loka-
litách „Krajina" a „Lomenský vrch" 
v místech, kde je velké podélné stou-
pání lesní cesty a povrchová voda 
velmi rychle po lesní cestě odtéká 
pryč. 
     Na projekt byla získána dotace ze 
Zlínského kraje ve výši 155 000 Kč. 
Projekt bude do konce října dokon-
čen. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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     V úterý 10. 10. 2017 uplynulo 
přesně 30 let od smrti kanovníka P. 
Karla Pleváka, který v Lidečku půso-
bil 33 let.  
     Římskokatolická farnost ve spolu-
práci s Obcí Lidečko na tento den 
připravila program, který začal 
v 16.15 h krátkým obřadem na míst-
ním hřbitově u hrobu P. Karla. 
V 17.00 hodin se uskutečnila mše 
svatá za P. Karla Pleváka za účasti  
rodáků z Lidečka - P. Ladislava Švi-
ráka a P. Pavla Martinky, P. Josefa 
Čunka a našeho kněze P. Petra Mar-
tinky. Při kázání přečetl otec Petr 
promluvu, kterou v den pohřbu nad 
rakví pronesl děkan ze Vsetína Erich 
Pepřík. Byla to velmi nadčasová pro-
mluva, která zaujala i v této době a 
také připomněla život P. Karla. 
Účast na mši svaté byla velká. Přišlo 
mnoho lidí ze Střelné, Horní Lidče a 
Lidečka, tj. z obcí, které dříve tvořily 
farnost a kde všude pan kanovník 
působil.  
     Potom se přesunulo do Společen-
ského centra na 150 lidí nejen 
z Lidečka, ale i z dalších obcí. 
Všichni přišli zavzpomínat. Modero-
vání se ujala Mgr. Martina Slováčko-
vá, starosta obce a P. Petr Martinka. 
Velmi potěšující bylo také to, že při-
jela rodačka z Holešova paní Louč-
ková za doprovodu své snachy, kte-
rou dovezl z Holešova Ing. Pavel 
Karhan se svojí manželkou. Na úvod 
zavzpomínala paní Loučková na pů-
sobení pana kanovníka v Holešově, 
ze kterého „za trest“ byl poslán do 
Lidečka. Z pamětníků pana kanovní-
ka nejprve zavzpomínali pan Brhel 
Stanislav, pan Antonín Pastorčák a 
pan Jan Ryza, kteří si také pamatují 
jeho začátky v Lidečku. Potom se 
přidala celá řada přítomných a krátce 
zavzpomínali na nějaké útržky ze 
setkání s    P. Karlem. V průběhu 
vzpomínání se paní Loučková telefo-
nicky spojila s paní Mazurkovou, 
které celá farnost jinak neřekla než 
„Mařenka farská“. Je to neteř pana 

kanovníka, která žije v Uherském 
Hradišti a která se starala o pana ka-
novníka až do jeho smrti. Celý svůj 
život obětovala panu kanovníkovi. 
Pozdravila všechny přítomné a také 
ona přidala nějakou tu vzpomínku. 
Byla velmi dojatá, že i po 30 letech 
se na jejího strýčka nezapomnělo. 
Všichni, kdo tam byli, i po čase po-
tvrzují, že to bylo velmi pěkné a zají-
mavé. Možná to byla jedna 
z posledních větších vzpomínek na 
P. Pleváka, protože jeho přímých pa-
mětníků pomalu ubývá, o to je toto 
setkání důležitější. Po celou dobu se 
promítaly fotografie pana kanovníka 
od jeho dětství až po jeho pohřeb. 
Byly zhotoveny dvě nástěnky, které 
jsou teď v kostele v Lidečku a potom 
budou v kostele v Horní Lidči a ve 
Střelné. Na závěr budou osazeny do 
nástěnek u pošty v Lidečku.  
     Velké poděkování patří všem, 
kteří pomohli s přípravou této akce, 
jak z farnosti, tak z obce. Poděkování 

patří především otci Petru Martinko-
vi, Ing. Marku Filákovi, Ing. Ondro-
vi Pospíchalovi a Ing. Vojtěchu Ry-
zovi, kteří připravili nejen program, 
ale také zajistili brožurky a nástěnky. 
Děkujeme všem, kteří připravili sál, 
napekli a uvařili a obsluhovali při 
této akci. 
     Na závěr bych citoval slova        
P. Ladislava: „Jaký to byl kněz, že i 
30 let po jeho smrti se na něj vzpo-
míná?“ Byl to přísný kněz - člověk, 
který i přes mnohá utrpení miloval 
lidi, přírodu a zvířata. Proto lidé, kte-
ří jej zažili, na něj nezapomněli. Dů-
kazem toho byla také hojná účast na 
výše popsané vzpomínkové akci. 
     Kdo by ještě chtěl, může na faru 
donést v písemné podobě nějakou 
byť drobnou vzpomínku. Když se 
vzpomínek sejde více, mohla by se 
zhotovit brožurka složená právě ze 
vzpomínání na P. Karla Pleváka. 

Ing. Vojtěch Ryza 

MMMŠEŠEŠE   SVSVSV. . . UUU   POMNÍKUPOMNÍKUPOMNÍKU   SVSVSV. H. H. HUBERTAUBERTAUBERTA   
     V sobotu 30. 9. 2017 byla slouže-
na mše svatá u pomníku sv. Huberta 
nad hřbitovem. Tato mše byla za ži-
vé a zemřelé členy Mysliveckého 
sdružení Černava Lidečko a Honeb-
ního společenstva Lidečko a jejich 
rodiny. Mši svatou sloužili P. Marek 
Martiška z Nedašova, který patří ta-
ky do mysliveckého cechu, a náš P. 
Petr Martinka. Oběma patří velké 
poděkování. 
     Hudebně tuto mši doprovázeli 
naši muzikanti, kterým také patří 
poděkování. 

     Počasí nám taky přálo, takže to 
bylo po všech stránkách příjemně 
prožité odpoledne. Je jenom škoda, 
že i když se už jedná o tradiční akci, 
nenajde si na ni cestu víc lidí. 
     Po mši svaté jsme se přemístili na 
mysliveckou chatu, kde byl připrave-
ný guláš a menší občerstvení. Guláš 
bývá každoročně připravený pro 
všechny vlastníky honebních pozem-
ků. Škoda, že jich taky chodí tak má-
lo. Nezbývá než věřit, že se to v bu-
doucnu zlepší. 

výbor MS Lidečko a HS Lidečko 

      Dne 26. 6. 2017 byl vyznamenán ZLATÝM KŘÍ-
ŽEM pan Jaromír Žák, Lidečko 370. Český červený kříž 
uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy dárcům krve, kteří dovrši-
li počet 120 bezpříspěvkových odběrů.  

 Blahopřejeme a zároveň taky děkujeme.    
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     23 důchodců z Lidečka podniklo 
další poznávací výlet - tentokrát do 
Velkých Karlovic. 
     Tam navštívili renovovaný dřevě-

ný kostel a Karlovské muzeum. Na 
zpáteční cestě se zastavili v Karolin-
ce u přehrady Stanovnice - zdroj pit-
né vody pro Vsetínsko, Klobucko a 

      KKKLUBLUBLUB   DŮCHODCŮDŮCHODCŮDŮCHODCŮ   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   AAA   NEBOJSOVÉ NEBOJSOVÉ NEBOJSOVÉ    
Zlínsko a zhlédli v místním kostele 
jedinečnou mozaiku na celé čelní 
stěně . V Novém Hrozenkově si opět 
prohlédli opravený interiér místního 
kostela, navštívili Valašskou galerii 
výtvarného umění, která vystavuje 
obrazy slavných malířů spjatých s 
Valašskem, a zašli do Památníku An-
tonína Strnadla na výstavu valašnic-
tví. 
     NEBOJSOVÉ navíc nepřestávají 
rozdávat radost. Dne 4. října tohoto 
roku bavili obyvatele Domova dů-
chodců Vsetín - Jasenka svým vese-
lým programem. Babičky a dědouš-
kové nám za to tleskali, co jim síly 
stačily, a my dojetím slzy potlačova-
li. 
     Během měsíce listopadu nás če-
kají 3 vystoupení ve velikých sálech, 
ale my se na ně těšíme, protože si 
nadarmo neříkáme NEBOJSOVÉ . 

Růžena Kopečková  

SSSETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SENIORŮSENIORŮSENIORŮ   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   
     V úterý 17. 10. 2017 se konalo ve 
Spol centru v Lidečku již tradiční 
SETKÁNÍ SENIORŮ.  
     V úvodu setkání přivítali seniory 
zástupci obce, Společenského klubu 
a duchovní správce farnosti. Poté 
následoval vstup starosty a místosta-
rosty obce, kteří přítomné seznámili 
s připravovanými investičními akce-
mi v obci.  
     Doprovodný program letos zajis-
tili: hrou na klavír Filip Fusek a Eliš-
ka Martinková z Lidečka, zpěvem 
lidových písní studentky Střední pe-
dagogické školy v Kroměříži Marie 
Ryzová z Lidečka, Magda Malotová 
z Dolní Lhoty a Helena Javornická 
ze Strážnice, tanečním vystoupením 
potěšily Elenka Pastorčáková z Li-
dečka – žákyně 1. třídy a Julinka 
Lišková ze Štítné – žákyně 2. třídy. 
V hlavním programu na harmoniku 
zahráli Jarmila Kurtinová s paní Ma-
rií Františákovou a Marií Bližňáko-
vou z Lidečka, paní Jarmila Bílová 

ze Vsetína, David Macháč z Val. 
Klobouk a manželé Kohoutkovi z 
Lužné – všichni přítomní podpořili 
harmonikáře svým zpěvem.  Sloven-
ský folklorní soubor Záriečanka ze 
Záriečie – z naší družební obce vy-
stoupil na závěr doprovodného pro-
gramu. Svým slovem provázela ce-
lým odpolednem paní Růžena Ko-
pečková a k tanci a poslechu hrála 
pak ke spokojenosti všech VESELÁ 
PĚTKA z Lužné. Seniorům bylo po-

skytnuto občerstvení ve formě kávy, 
zákusků a chutné večeře. Obsluhu na 
této akci zajistily členky MS ČČK 
Lidečko, za což jim patří velký dík.  
     Na škodu akce bylo to, že se jí 
zúčastnilo méně seniorů než 
v předcházejících letech. Naštěstí to 
ale neubralo na pohodě a hezky pro-
žitém odpoledni všech přítomných 
seniorů. 

za pořadatele  
Obec Lidečko a Spol. klub Lidečko 
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     Tuto akci převzal od dřívějšího 
výboru místního Červeného kříže 
nový výbor. Akce původně měla být 

na jaře, ale přesunula se z důvodu 
zcela zaplněného kulturního sálu na 
podzim, kdy se našlo řešení uskuteč-
nit ji v místní tělocvičně. 
     I přes krásné podzimní počasí se 
této akce zúčastnilo asi 20 žen různé-
ho věku, kterým byly k dispozici 
různé služby, tj. manikúra, pedikúra, 
kadeřnice, kosmetička, masáže, … 
Chvíle mezi různými službami si 
přítomné ženy krátily společným 
povídáním u kávy a zákusku. 
     Podle spokojených reakcí všech 
zúčastněných na obou stranách, ať už 
těch, co služby poskytovaly, nebo 
těch, co tyto služby využily, se akce 
vydařila.  
     Děkujeme všem členkám výboru 
Červeného kříže za to, že svůj volný 
čas, který mohly věnovat svým rodi-

nám a dětem, zvláště v tak krásný 
podzimní den, věnovaly této akci. 

Místní skupina Červeného kříže 

   SBÍRKA POUŽITÉHO SBÍRKA POUŽITÉHO SBÍRKA POUŽITÉHO 
OŠACENÍOŠACENÍOŠACENÍ    

 od  pondělí 13. 11. 2017                
do soboty 18. 11. 2017 
  Společenské centrum           

(vchod od školky)  
8.00 - 17.00 h  

Přijímá se:  
ošacení – dámské, pánské, dětské – 
l etní  i  z imní ,  neob noš ená , 
nepoškozená a čistá obuv, lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
přikrývky, polštáře, deky, vlny, 
příze, látky (min. 1 m²), nepoškozené 
spací pytle, školní a sportovní 
potřeby, hračky – nepoškozené, 
kompletní, čisté nádobí – skleněné, 
porcelánové, kovové. 
     Věci nenoste volně, ale zabalené 
do pevných igelitových pytlů či 
kartonových krabic. 
     Děkuje me,  že  pomáháte 
potřebným. 

OOODPOLEDNEDPOLEDNEDPOLEDNE   PROPROPRO   ŽENYŽENYŽENY   

INFORMACE PRO OBČANY 
Oznamujeme občanům, že u níže uvedených hrobových míst skončil nebo 
v roce 2017 končí nájem hrobového místa. Žádáme občany - nájemce uvede-
ných hrobů, aby se do 14. 12. 2017 dostavili na obecní úřad k sepsání smlou-
vy, popř. dodatku ke smlouvě o nájmu, a zaplacení nájmu hrobového místa 
na další období. Bližší informace o hrobovém místě nebo čísle hrobového 
místa vám podáme na OÚ Lidečko - telefon 571 447 945. 
 

Hrob číslo:  
5, 6, 18, 19, 29, 38, 80, 82, 110, 227, 307, 354, 375, 394, 449, 462, 
482, 502 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
 každé úterý od 17.00 - 18.00 h 
 tělocvična v Lidečku 
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     Vážení přátelé, milí žáci,  
    prázdniny se neuvěřitelně pře-
houply do začátku měsíce září a 
s prvními zářijovými dny přichází 
pozvolna nádech podzimních dnů, 
ale především dny studia, příprav a 
zodpovědnosti. Proto všem žákům 
naší školy přeji na začátku nového 
školního roku 2017/2018 hodně zda-
ru, úspěchů ve studiu a mnoho krás-
ných studijních dnů prožitých se svý-
mi kamarády, spolužáky a také se 
svými učiteli. 
     I v tomto školním roce se budou 
žáci účastnit koncertů, výstav, vy-
stoupení, soutěží, přehlídek, ale také 
budou mít možnost se po nastávající 
tři roky podívat do zahraničí. Naše 
škola totiž usilovala získat tři projek-
ty v rámci mezinárodního projektu 
Erasmus+. Instituce Dům zahraniční 
spolupráce mi v měsíci srpnu poslala 
výsledek výběrového řízení progra-
mu Erasmus+, školní vzdělávání – 
Klíčová akce 2, výzva 2017 
s výsledkem, že dva projekty byly 
úspěšně schváleny. 
     První mezinárodní projekt 

MMMATEŘSKÁATEŘSKÁATEŘSKÁ   ŠKOLAŠKOLAŠKOLA   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   

ZUŠ VZUŠ VZUŠ VSETÍNSETÍNSETÍN, , , POBOČKAPOBOČKAPOBOČKA   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   
„Europe of Art, Muses and Move-
ment“ je zaměřen na společnou tvor-
bu v oblasti umění, múz a pohybu, 
tedy je určen pro všechny naše vyu-
čované obory. Tento projekt bude 
probíhat v období let 2017 – 2020 a 
našimi partnery jsou kolegové 
z Francie, Lotyšska, Španělska a Itá-
lie. 
     Druhý mezinárodní projekt 
„Culture Against Failure At Scho-
ol“ je zaměřen na rozvoj kulturního 
vzdělávání v souvislosti s bojem pro-
ti nežádoucím poruchám žáků ve 
školách, jako je např. šikana, alko-
hol, kouření, závislost na drogách a 
podobně. I v tomto projektu si při-
jdou na své žáci ze všech oborů, kte-
ré na škole vyučujeme. Tento projekt 
bude rovněž probíhat v období let 
2017 – 2020 a našimi partnery jsou 
kolegové z Francie, Anglie, Španěl-
ska, Turecka, Polska a Kypru. 
     Všichni žáci školy včetně žáků z 
poboček se společně se svými učiteli 
budou zapojovat do zajímavých úko-
lů a aktivit spojených s těmito pro-
jekty, nominovaní žáci a učitelé se 

budou účastnit také výjezdů do spřá-
telených zemí. 
     Budeme spolupracovat s různými 
typy škol, jako je gymnázium, kon-
zervatoř a soukromá vysoká škola. 
Základní uměleckou školu bude 
v těchto projektech zastupovat pouze 
naše škola. 
     Jsem velmi rád, že společně 
s učiteli a žáky školy můžeme opět 
po zkušenostech v projektu Comeni-
us navázat a reprezentovat naši ško-
lu, město Vsetín a celý Zlínský kraj 
v zahraničí. 
     Věřím, že pestrost výuky, význam-
ných aktivit spojených se vzdělává-
ním žáků, vystupování žáků na růz-
ných koncertech, vystoupeních a 
účastí na různých výstavách je zají-
mavá, atraktivní a že každý náš žák 
najde i v tomto školním roce nejen 
naplnění, radost, ale především smy-
sl svého vzdělávání.  
     Těším se na setkání s vámi ve 
školním roce 2017/2018.  
               Roman    K o n ů p k a  

      ředitel školy 

     Do mateřské školy nastoupilo      
v září 2017 celkem 48 dětí ve věku   
2 – 7 let.  
     1. třída - 26 dětí, z toho 3 děti  
dvouleté a 1 dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami s asistent-
kou pedagoga. S dvouletými dětmi 
pomáhá učitelce chůva, která je hra-
zena z projektu OP VVV – Šablony 
pro MŠ. 
     2. třída 22 dětí, z toho 13 před-
školáků a 5 dětí s odloženou školní 
docházkou. 
     Od září 2017 se zvedla cena 
stravného: 
 strávníci 3 - 6 let celodenní 33 Kč 
 strávníci 3 - 6 let polodenní 27 Kč 
 strávníci s odloženou šk. docház-

kou -  celodenní 39 Kč, polodenní 

33 Kč 
  strávníci 7 - 10 let  27 Kč                                                  
  strávníci 11 - 14 let 26 Kč 
 cizí strávníci 53 Kč a 9 Kč doprava 

(celkem  62 Kč) 
     Ve školní jídelně se stravuje 48 
dětí MŠ, 70 žáků ZŠ a 56 cizích 
strávníků. Kapacita školní kuchyně 
je tedy plně využita. 
     MŠ pracuje na základě upravené-
ho ŠVP „Spolu v pohodě i nepoho-
dě“. 

 divadélka v MŠ i kulturním domě 
 podzimní a vánoční tvoření  společ-

ně s rodiči 

 mikulášská a vánoční nadílka 
 spoustu her, tvoření, malování zpí-

vání a také učení 
     Od září 2017 se pro děti předškol-
ního věku změnily podmínky do-
cházky do mateřské školy, kdy se 
docházka pro děti před nástupem do 
základní školy a pro děti s odloženou 
školní docházkou stala povinnou. 
     Povinností rodičů je zajistit pravi-
delnou docházku dětí do mateřské 
školy, v případě nepřítomnosti dítěte 
jej řádně omluvit. Podmínky omlou-
vání jsou stanoveny ve školním řádu. 
S touto situací byli rodiče seznámeni 
na třídní schůzce, která proběhla     
7. 9. 2017 v mateřské škole. 
     Přejeme všem krásný, barevný 
podzim.  

děti a zaměstnanci MŠ Lidečko 

Co nás ještě čeká do konce   
roku 2017? 
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     V sobotu 14. 10. 2017 se za krás-
ného počasí uskutečnil každoroční 
tenisový turnaj O POHÁR OBCE 
LIDEČKO. 
     Přihlásilo se 9 hráčů, kteří byli 
vylosováni do dvou skupin. Po ode-
hrání základních skupin proběhlo 
play-off, které určilo finálovou dvo-
jici a dvojici, která se utkala o         
3. místo . 
     Vítězem turnaje se stal Richard 
Kulíšek po finálové výhře 6:2 nad 
Ladislavem Valou. Z třetího místa se 
radoval Ondřej Filák, který porazil 
6:4 Maria Švece. 
     Závěrem  bych rád za všechny 
zúčastněné poděkoval Obci Lidečko 
za organizaci celého turnaje, díky níž 
jsme si mohli užít pohodovou spor-
tovní sobotu. 

  Ladislav Vala                                                                                

 V pondělí 16. října  proběhlo tvoři-
vé odpoledne – PÍSKOVÁNÍ. Tvo-
ření se zúčastnilo mnoho dětí, men-
ších i starších, někteří přišli i se 
svými rodiči. 

 Máme radost, že děti rády přicháze-
jí do naší knihovny. Zveme také i 
nové čtenáře všech věkových kate-
gorií. 

 I v tomto novém školním roce je v 
naší místní knihovně pro všechny 
čtenáře a čtenářky připravený ČTE-
NÁŘSKÝ PAS. 

knihovna Lidečko 

IIINFORMACENFORMACENFORMACE   ZZZ   KNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNY   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   

TTTENISOVÝENISOVÝENISOVÝ   
TURNAJTURNAJTURNAJ   

TFA ŽENY 2017TFA ŽENY 2017TFA ŽENY 2017   
     Co TFA znamená? „TFA-
TOUGHEST FIREFIGHTER ALI-
VE“ v překladu do češtiny znamená 
„NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE“. 
Abychom upřesnily, co tento sport 
obnáší, je to zdolávání různých pře-
kážek v hasičském zásahovém oble-
ku včetně přilby, rukavic a dýchací-
ho přístroje. Tyto překážky denně 
zvládají profesionální hasiči. Jedná 
se např. o zdolávání dvoumetrové 
bariéry, převracení pneumatiky od 
traktoru, tažení 80 kg figuríny Raute-
kuv manévr, motání hadic, přeskako-
vání pneumatik ložených na zemi, 
tahání závaží do druhého patra, nese-

ní kanistrů o váze 20 kg, hammerbox 
(údery 10 kg kladivem), … Některé 
z nás si při zdolávání překážek sáhly 
na dno svých sil. Ale i přes vypětí 
jsme všechny dokončily každou trať 
a v srdci jsme byly šťastné, že jsme 
to zvládly. 
     Letošní sezónu TFA jsme zahájily 
v červnu soutěží ve Viganticích. Po-
sléze následovalo dalších šest soutě-
ží, a to Jarcová, Růžďka, Halenkov, 
Valašské Klobouky, Vsetín. Poslední 
soutěž proběhla v září na Jasence, 
kde bylo i celkové vyhlášení Vsacké 
ligy TFA. Pro nás jako tým byla se-
zóna 2017 úspěšná. Celkem jsme 

vyhrály první místo dvakrát, čtyři-
krát jsme obsadily druhé místo a jed-
nou jsme soutěž jako tým vynechaly. 
Některé z nás ještě objely jiné soutě-
že TFA, které se nezapočítávaly do 
Vsacké ligy. A to například Zimní 
železný hasič Velké Karlovice, Noč-
ní TFA Velké Karlovice, Papradno 
na Slovensku a Slavičín. 
     Po sečtení všech bodů jsme obsa-
dily 2. místo v týmu žen ve Vsacké 
lize. Za jednotlivce obsadila Ludmila 
Mikulínová 3. místo, Marie Nedoros-
tová 7. místo, Jana Změlíková 8. 
místo a Michaela Juráňová 9. místo 
z celkových 25 žen.  Letos byly ještě 
vyhlášeny ženy nad 30 let, kde Lud-
mila Mikulínová obsadila 2. místo a 
Marie Nedorostová 4. místo. 
     Tímto děkujeme svým rodinám, 
přátelům, Obci Lidečko a sboru SDH 
Lidečko za morální podporu. 

tým žen TFA Lidečko 



Stránka 8  ZPRAVODAJ I I I .  

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. 

 Železničáři z Valašského Meziříčí vás srdečně 
zvou na 

SPOLEČENSKÝ VEČER V LIDEČKU 
SPOJENÝ S KOŠTEM                           

SVATOMARTINSKÉHO VÍNA. 
 

ve čtvrtek 16. 11. 2017  
v kulturním domě v Lidečku 

 
 

     Od 16.30 h vystoupí s kabaretem soubor seniorů 
NEBOJSOVÉ společně s dalšími umělci. 
     Od 18.00 h zahraje k poslechu i tanci skupina DUO 
CADILLAC z Val. Meziříčí . 
     Stejně jako v jiných letech pro vás bude  připravena 
ochutnávka několika druhů moravských svatomartin-
ských vín. 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 

V sobotu 4. 11. 2017 vás srdečně zveme na  

LIDEČKOVSKÝ JARMARK.  
Zahájení jarmarku proběhne v 9.00 h  

před Společenským centrem v Lidečku.  
     Můžete se těšit na zabijačkové speciality, po-
choutky z udírny, punč, svařené víno, ukázky řeme-
sel, nabídku rukodělných výrobků, „Veselý dvorek“ 
pana Molka (dojení kozy, stloukání másla, …), pro 
děti malování na obličej a jiné. Hudební doprovod 
akce zajistí CM Jana Ohryzka a místní dechová 
hudba Lidečanka.  
     V rámci jarmarku proběhne soutěž  

„O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ KOLÁČ,   
BUCHTU, ŠTRŮDL“.  

Jablečnou specialitu přineste v den konání jarmarku 
(4. 11. 2017) do 9.00 hodin do Spol. centra. Pro ví-
těze budou připraveny lákavé ceny!  

Děkujeme všem a těšíme se na setkání s vámi. 


