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Obecní úřad Lidečko                   21. 12. 2017 

ZPRAVODAJ IV.ZPRAVODAJ IV.  

     V příštím roce 2018 si připome-
neme mimo jiné také 10. výročí od 
získání titulu Vesnice roku 2008. 
Nikdy není na škodu si každou mi-
mořádnou událost připomínat.  
     Vítězství v soutěži Vesnice roku 
v roce 2008 byl jedinečný a výjimeč-
ný úspěch. S odstupem času víme, že 
není vůbec snadné tento titul získat.  
Byl to skutečně velký úspěch a větši-
na občanů byla a je na tento titul stá-
le hrdá. A to zcela právem, protože 
hlavním strůjcem zisku titulu Vesni-
ce roku 2008 byli naši občané. Má-
me občany, kteří pracují pro druhé 
bez nároku na odměnu, zachováváme 
tradice, vážíme si našich duchovních 
hodnot a odkazu předků a dokážeme 
se stále scházet a dělat něco pro dru-
hé.  
     Chceme využít nebo lépe řečeno 
nabídnout nám všem, abychom celý 
rok 2018 více společně prožili. Moc 
bych si přál, aby se každé akce zú-
častnilo více našich občanů, aby se 

setkali, aby si popovídali.  
     Považujeme příští rok pro naši 
obec jako výjimečný, a proto jej 
chceme začít netradičně. Tímto Vás 
co nejsrdečněji zveme na přátelské 
zahájení nového roku a to tak, že na 
Nový rok 1. 1. 2018 v 17.30 h máme 
možnost se sejít nad hřbitovem na 
horizontu, kde bude zapálena vatra, 
malý přípitek a malý ohňostroj. Mys-
lím si, že to může být pěkná procház-
ka na Nový rok, které se mohou také 
zúčastnit i rodiny s dětmi. Budeme 
velmi rádi, když toto pozvání přijme-
te, abychom si mohli společně připít, 
popřát, ale především se setkat.  
     Přeji požehnané prožití vánočních 
svátků a v roce 2018 hodně zdraví, 
tolerance, Božího požehnání a rados-
ti. A 1. 1. 2018 v 17.30  hodin na 
kopci nad hřbitovem u vatry na vidě-
nou. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

L I D E Č KO  -  V E S N I C E   R O K U   2 0 0 8    
2008 - 2018   10 LET OD VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI 

SPOLEČENSKÝ 
KLUB  LIDEČKO 

     děkuje všem spoluobčanům, 
kteří se v roce 2017 aktivně po-
díleli na organizaci akcí klubu, 
ale také těm, kteří se těchto ak-
cí zúčastnili a tím podpořili 
Společenský klub. 
     Společenský klub přeje 
všem spoluobčanům příjemné a 
klidné prožití Vánoc a do roku 
2018 hodně zdraví, štěstí, Boží-
ho požehnání a osobní pohody. 

 
Krásné a požehnané svátky vánoční,            

hodně zdraví, štěstí, lásky, pokoje a                             

hojnost Božího požehnání v novém roce 2018                      

přeje všem občanům Lidečka  

Obecní úřad Lidečko,  zastupitelstvo obce, 
Společenský klub a redakční rada 

SSSPOLEČNÝPOLEČNÝPOLEČNÝ   ZAČÁTEKZAČÁTEKZAČÁTEK   ROKUROKUROKU   201820182018   

Čt 21. 12.  7.00 - 11.30 
Pá 22. 12. ZAVŘENO 
Po 25. 12. ZAVŘENO 
Út 26. 12. ZAVŘENO 
St 27. 12. 7.00 - 14.00 
Čt 28. 12. 7.00 - 14.00 
Pá 29. 12. ZAVŘENO 
Po 1. 1. ZAVŘENO 

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  
     Děkuji všem občanům za trpěli-
vost a spolupráci při všech pracích, 
které byly provedeny nebo se do-
končují. Není jednoduché uhlídat 
vše tak, aby to probíhalo a fungova-
lo, jak by mělo, ale děláme pro to 
maximum. Také rád uvítám jakéko-
liv připomínky a návrhy na zlepšení. 
     Závěrem bych Vám rád popřál 
krásné a hlavně pokojné prožití vá-
nočních svátků a všechno nejlepší 
do nového roku 2018. 

Zbyněk Kulíšek 
místostarosta 
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     V letošním roce se rada sešla na 
zasedání 15krát, z toho na 13 zasedá-
ních byl plný počet radních, to je pět. 
Každá zasedání je co projednávat, o 
čem rozhodovat a co připravovat. 
     Zastupitelé se v letošním roce 
sešli desetkrát. Účast nikdy neklesla 
pod 11 členů z 15. Práce je skutečně 
mnoho. Bohužel papírování zásadně 
vzrostlo a asi bude ještě růst. Úkolů a 
povinností na obce padá stále více a 
více a zastupitelstvo má velkou zod-
povědnost. Spravuje obecní, tudíž 
veřejný, majetek a kontrol přibývá. 
Každý zastupitel je plně zodpovědný 
za to, jak spravuje obec, obecní ma-

jetek a jak s ním nakládá. Každá 
obec se má chovat s pečlivostí řádné-
ho hospodáře. Proto není možné je-
nom tak někomu prodat nebo něco 
obecního darovat. Každý zastupitel 
ví, že rozhodování v některých téma-
tech není vůbec jednoduché a často 
se nakonec zvolí cesta, která má kro-
mě jasných pozitivních věcí také ur-
čité minusy. Bohužel musíme roz-
hodnout v daném čase a za daných 
podmínek. Může se stát, že časem se 
ukáže, že rozhodnutí nebylo to nej-
lepší. Přesto jsem přesvědčen, že 
zastupitelstvo rozhoduje nezaujatě a 
velkým problematikám věnuje velký 

prostor na diskuzi a vše se řádně pro-
jedná.  
     Za to patří všem zastupitelům 
velký dík, že nehájí své nebo zájmy 
svých blízkých, ale zájmy obce. 
Obec - to jsme my. Musím také upo-
zornit, že obec nemá povinnost, a 
dokonce ani nemůže automaticky, 
když si někdo podá žádost, že chce 
něco koupit, mu vyhovět a vždycky 
souhlasit s prodejem. Musí se to řád-
ně projednat. 

 Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

     Téma motorestu je tématem kaž-
dého zasedání zastupitelstva. Je to 
nejen velká budova, ale také velký 
problém.  
     Zastupitelstvo rozhodlo, že budo-
va se neprodá, a tím jasně řeklo, že 
se bude motorest rekonstruovat. Se 
studií, kterou zpracoval pan Ing. 
Arch. Šugl z Brna, je možné se se-
známit na stránkách obce. Proběhlo 
výběrové řízení na projektanty na 
dokončení projektové dokumentace 
pro stavební povolení a na realizační 
dokumentaci, a to na celý motorest. 
Bohužel se nám sešla jediná cenová 
nabídka. Protože zastupitelstvo ne-
chce dále odkládat realizaci, která 
začne po etapách na sebe navazují-
cích po vydání stavebního povolení, 
rozhodlo se cenovou nabídku přijat a 
byla podepsána smlouva o dílo se 
společností A77 architektonický ate-
liér Brno s.r.o. 
     Zároveň se rozjela výzva na pro-
nájem části motorestu Čertovy skály 
na dobu určitou, a to na dobu 7 let od 
zahájení provozu s možností pro-
dloužení. Předmětem pronájmu je 
část budovy motorestu (restaurace, 
kuchyň, zázemí pro kuchyň a restau-
raci a pokoje nad restaurací a kuchy-

dečko osobně, nebo poštou na adresu 
Obec Lidečko, Lidečko 467, 756 15 
Lidečko do středy 17. 1. 2018 do 12 
hodin. 
     Žádos t o proná jem bude 
v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat Motorest“. V zalepené 
obálce musí být žádost o pronájem se 
stanovenou částkou za měsíční pro-
nájem, která musí být vyšší než 30 
000 Kč / měsíc bez DPH, popis zá-
kladního podnikatelského záměru a 
živnostenské oprávnění podnikat 
v pohostinství a v ubytovacích služ-
bách. Pro zajištění provozu si musí 
nájemce dovybavit drobný hmotný 
majetek a provozní drobné věci. 
     Dále jsme rozjeli výběrové řízení 
na investiční úvěr ve výši 15 mil. se 
splatností na 10 let cíleně zaměřený 
na rekonstrukci motorestu na hotel. 
     V příštím roce bude po vydání 
stavebního povolení zahájena velká 
rekonstrukce motorestu. Věříme, že 
se nám podaří rekonstrukci zvlád-
nout tak, že to bude velmi pěkný ho-
tel se skvělou restaurací a 
s nájemcem, který má zkušenosti, 
výborný podnikatelský záměr a pře-
devším velkou snahu.   

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

RRRADAADAADA   AAA   ZASTUPITELSTVOZASTUPITELSTVOZASTUPITELSTVO   OBCEOBCEOBCE   

MMMOTORESTOTORESTOTOREST   ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   
ní), veškerý dlouhodobý hmotný ma-
jetek v ceně pořízení vyšší než 40 
000 Kč, a to jak pevně spojený 
s budovou, tak i funkčně samostatný, 
včetně krátkodobého majetku, a to 
stolů, židlí, chladící a mrazící techni-
ky nacházející se v pronajatých pro-
storech. Podmínkou pronájmu je to, 
že vybraný nájemce bude spolupra-
covat se zástupci Obce Lidečko a s 
projektanty při rekonstrukci Moto-
restu Čertovy skály. Předmět pro-
nájmu bude nájemci předán a vlastní 
provoz nájemce bude zahájen po do-
končení rekonstrukce pronajímané 
části. Smlouva o pronájmu bude po-
depsána do konce ledna 2018. Ná-
jemné se bude platit od předání před-
mětu pronájmu nájemci. Nájemce 
bude mít možnost, aby společně 
s Obcí Lidečko a s projektanty byl 
přítomen při rekonstrukci a mohl tak 
dávat případné návrhy. Minimální 
částka za pronájem musí být vyšší 
než 30 tis. Kč za měsíc bez DPH. 
Před předáním části motorestu 
k provozování musí být zaplacena 
kauce ve výši 3krát měsíčního nájmu 
a 12krát měsíční nájem dopředu.   
     Obálka s povinnými přílohami 
musí být dodána na Obecní úřad Li-
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byli osloveni minimálně 3 živnostní-
ci nebo firmy. Když se podaří udělat 
fasáda a upravit okolí, bude to velmi 
pěkný bytový dům.  Pomocné práce 
byly provedeny brigádami některých 
složek anebo přímo zaměstnanci ob-
ce. Tím se také ušetřily nemalé fi-
nanční prostředky.   
     Žádosti o byty můžete stále dávat 
na obecní úřad. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

 
      

     Na konci roku byl pronajat první 
nově zrekonstruovaný byt z pěti 
v bytovém domě č.p. 276 - „ U pily“.  
     Byt byl pronajat rodině, která 
v přízemí již bydlí, ale protože byt, 
který doposud užívají se musí rekon-
struovat, přesunula se do nového. Po 
vystěhování začne rekonstrukce to-
hoto bytu. Hlavním cílem bude řešit 
jinak dispozici pokojů, ale také vlh-
kost, která tento byt trápí.  
     Počítáme s tím, že bytová komise, 
která je určena k doporučení žadatelů 
na jednotlivé byty, zasedne a doporu-

čí nové nájemce zastupitelstvu obce 
do konce března 2018. V současné 
době se dokončují práce uvnitř a již 
se finalizuje a v příštím roce na jaro 
dojde k zateplení budovy zvenku. 
Žádostí se nám sešlo hodně a nebude 
jednoduché rozhodnout, komu se 
byty dají do nájmu. Je vidět, že o 
byty je velký zájem.  
     Rekonstrukce se povedla a bylo 
dobré, že většinu prací realizovali 
živnostníci z naší obce nebo 
z blízkého okolí. Na všechny práce 

BBBYTOVÝYTOVÝYTOVÝ   DŮMDŮMDŮM   ČČČ...PPP. 276. 276. 276   

RRREKONSTRUKCEEKONSTRUKCEEKONSTRUKCE   SILNICESILNICESILNICE   I/57 I/57 I/57 AAA   PROBLÉMYPROBLÉMYPROBLÉMY   SSS   TÍMTÍMTÍM   SPOJENÉSPOJENÉSPOJENÉ   
     Není asi v naší obci a v blízkém 
okolí nikdo, kdo by nezaznamenal 
probíhající práce na silnici I/57 v 
Lidečku.  
     Musím na úvod tohoto článku 
upřesnit, že to není naše akce, ale 
akce Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
K této akci máme spoustu výhrad. 
Spousta našich občanů nemohla při-
jet autem domů, byl omezen pohyb 
chodců přes chodníky, plno řidičů na 
červenou testovalo svou trpělivost. 
Nejvíce asi vadilo to, že se oprava 
opakuje, vždyť nedávno se to opra-
vovalo. Je pravda, že plošná oprava 
silnice proběhla před pár lety, ale 
vždycky proběhla oprava, která 
v podstatě byla dočasná a bylo jasné, 
že je to na kratší čas. Celou dobu 

jsme upozorňovali na to, že je dobré, 
když se to opraví, ale chtěli jsme, 
aby se to opravilo pořádně. Domní-
vám se, že forma opravy, která se 
dělá, je konečně nejenom lepení a 
doufám, že na opravované straně 
cesty se nebude již delší dobu nic 
plošného opravovat. Hlavním důvo-
dem opakujících se oprav bylo to, že 
podkladní vrstvy pod betono-
asfaltovou živicí prostě byly napros-
to nevyhovující pro silnici I. třídy. 
Nejvíce to poznávali občané, co byd-
lí u hlavní silnice, protože se tam 
vytlačoval asfalt, vytvářely se kalu-
že, z kterých při průjezdu auta řádně 
stříkala voda na ploty, rodinné domy 
a nebo na chodce. Doufám, že k této 
situaci již v takové míře nebude do-

cházet. Samozřejmě ve věci rychlosti 
a kvality práce provádějící firmy má-
me výhrady. Můžeme vás ujistit, že 
chodníky, které se nově překládají 
nepřevezmeme, dokud to nebude 
řádně a kvalitně provedeno.  
     Bohužel v příštím roce se opět 
potkáme se semafory, protože pro-
jekt pokračuje od místa, kde se skon-
čilo až po motorest. Jenom doufám, 
že práce začnou na jaro nebo v létě, 
aby se nestalo, že se budou práce 
dokončovat v zimě, protože kvalita 
práce při teplotách kolem 0 °C a při 
sněžení nemůže být i při nejlepší 
snaze nějak kvalitní. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

SSSIGNÁLIGNÁLIGNÁL   MOBILNÍMOBILNÍMOBILNÍ   SÍTĚSÍTĚSÍTĚ   TTT---MOBILEMOBILEMOBILE   
     Je hodně domácností v naší obci, které mají problém 
s kvalitou signálu T-mobile především v budově. Musí 
chodit při telefonování ven nebo k oknu atd. 
     V této věci komunikujeme a jedna z posledních od-
povědí Business centra z 29. 6. 2017 je uvedena níže: 
     Hezké odpoledne, 
     bohužel pro Vás zatím nemám příznivou zprávu. Vše 
řešilo naše technické oddělení a ví o problémech s vysí-
lačem, který bohužel nestačí pokrýt kvalitním signálem 
celou Vaši obci. Celá záležitost je v řešení, ale nějaký 
konkrétní termín zlepšení neznáme. V některých oblas-
tech je bohužel pokrytí dlouhodobě slabší. Zatím je do-

poručeno využívat pouze 2G síť. Pokud se vypne 3G a 
LTE, výrazně to pomůže.  
     Jakmile obdržíme nějaké další informace, ozveme se. 
Pěkný den. 

Zdeňka Zoubková—osobní konzultant 
zákaznické centrum T-Mobile - Business 

  
     S jednáním pokračujeme a bylo by dobré, kdybyste 
čas od času nahlásili poruchu - slabý signál. 
 

 Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  
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     Vážení členové družstva, 
     protože jsme v poslední době za-
znamenali nekorektní dění kolem 
našeho družstva a jednotliví členové 
se na představenstvo našeho družstva 
obracejí s žádostí o vysvětlení a po-
skytnutí relevantních informaci, po-
kládáme za nutné se oficiálně vyjád-
řit k aktivitám společnosti COOP 
JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s., jejíž 
zástupci v posledních týdnech začali 
obcházet jednotlivé členy družstva 
s nabídkou na odkup jejich podílu. 
     Především se chceme od těchto 
aktivit jednoznačně distancovat. Ne-
máme s nimi nic společného. Tito 
lidé navíc poškozují dobré jméno 
spotřebního družstva JEDNOTA. 
Společnost COOP JEDNOTA OB-
CHODNÍ a. s. parazituje na našem 
obchodním názvu, rozšiřuje lživá 
tvrzení o údajných ekonomických 
problémech a insolvenci našeho 
družstva. Na základě těchto lživých 
argumentů se snaží uvést zejména 
naše starší členy v omyl a přinutit je 
k podpisu protiprávních, jednostran-
ných a nevýhodných smluv a neplat-
ných bianko plných mocí. 
     COOP JEDNOTA Obchodní je 
soukromá firma, která nemá nic spo-
lečného s družstevním. Navíc tato 
společnost zcela záměrně, aby vyvo-
lala v oslovených osobách mylný 
dojem, že je součástí svazu spotřebi-
telských družstev, zneužila tento ná-
zev, byť s více jako šedesátiletou 

notlivých členů našeho družstva. 
    Máme připraveny a činíme pří-
slušné právní kroky, abychom ochrá-
nili družstvo jako celek, tak i jednot-
livé družstevníky a nevystavili je 
riziku finančních postihů a finanční 
ztráty. 
     Proto bychom na všechny druž-
stevníky prostřednictvím tohoto sdě-
lení rádi apelovali, aby nenaletěli 
těmto pokusům o převody podílů a 
násilné převzetí spotřebního družstva 
Jednota a nepodepisovali nevýhodné 
smlouvy. V případě, že jste byli kon-
taktováni, nebo smlouvy již podepsa-
li, anebo se chcete dovědět více in-
formací, můžete se obrátit na osobu, 
která je pověřena vedením družstva 
k řešení jednotlivých případů pod-
vodných převodů podílů. Touto oso-
bou je paní Dagmar Kovářovou na 
telefonu 604 209 123, email kovaro-
va.dagmar@seznam.cz. Tato s vámi 
celou záležitost probere, poskytne 
vám relevantní informace a seznámí 
vás s možností řešení vzniklé situace, 
které jsme pro Vás připravili. 
     Vzhledem k blížícímu se konci 
roku bych vám chtěl za naše druž-
stvo popřát klidné a požehnané vá-
noční svátky a hodně zdraví a spoko-
jenosti v roce 2018, k čemuž věřím, 
že přispěje i naše družstvo prostřed-
nictvím svých vám poskytovaných 
služeb. 

s pozdravem 
předseda představenstva 

 

tradicí družstevnictví nemá nic spo-
lečného a vznikla až v lednu 2017. 
     Mimo toho, že skupují podíly 
protiprávně, jsou jimi vyplácené ce-
ny výrazně pod reálnou hodnotou 
vašich podílů. Chceme vás ujistit, že 
Spotřební družstvo JEDNOTA nemá 
žádné ekonomické problémy a 
v žádném případě mu nehrozí insol-
vence, nadále řádně vykonáváme 
činnost, pro kterou jsme byli založe-
ni, a řádně plníme veškeré své závaz-
ky. 
     O lživosti jejich argumentace 
svědčí mimo jiné i skutečnost, že 
pokud by situace byla taková, jak 
popisují zmíněné osoby, pak je zcela 
nepochopitelné, proč v mezičase do-
šlo ze strany těchto osob k zvýšení 
částky, kterou nabízejí za podíl, tedy 
z částky 10 000 Kč na aktuálních 30 
000 Kč. 
     Navíc z dikce těchto smluv vyplý-
vám, že pokud společnost COOP 
JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s. nezís-
ká nadpoloviční podíl v družstvu, 
odstoupí od smluv a členové druž-
stva budou muset vracet peníze, kte-
ré přijali. Podpisem převodu se navíc 
ještě vystavují dalším možným vyso-
kým finančním sankcím. 
     O čestnosti a férovosti jednání 
těchto osob svědčí i fakt, že disponu-
jí seznamy členů družstva, které jsou 
neveřejné. Je tedy otázkou, kde a 
jakým způsobem se tyto osoby 
zmocnili osobních dat ohledně jed-

BBBYTOVÝYTOVÝYTOVÝ   DŮMDŮMDŮM   ČČČ...PPP. 276. 276. 276   
     V letošním roce se dokončuje rekonstrukce bytového 
domu  č.p 276 u bývalé pily. Zbývá nám dodělat fasádu 
a vstup do jednoho samostatného bytu, zábradlí pro tera-
su nad garáží a vyřešit celkové prostranství před do-
mem. Po rekonstrukci domu vznikne 7 nových bytů od 
1+kk až po 3+kk. Velikost bytů je od 48 m² až po 78 m². 
V průběhu jara proběhne kolaudace. 
     V prvních měsících nového roku bytová komise vy-
bere a doporučí na základě žádostí, které jsou evidovány 
na obecním úřadě  zastupitelstvu obce ke schválení nové 
nájemce. 

Zbyněk Kulíšek 
místostarosta 

     Je nás 21 členů. Staráme se o obecní sad, kde vyřezá-
váme a prořezáváme stromy a vysazujeme mladé ovoc-
né stromky různých odrůd. 
     Dokončili jsme technické zázemí, které slouží k od-
kládání drobného nářadí a k posezení. 
     Během roku pomáháme při různých kulturních ak-
cích  pořádaných v naší obci. 
     Rádi bychom přivítali nové mladé členy, kteří by 
měli zájem pracovat v našem spolku. 
     A tak přejeme zahrádkářům a všem občanům požeh-
nané prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí, 
lásky a pohody do dalšího roku. 

výbor zahrádkářů 

ZZZAHRÁDKÁŘIAHRÁDKÁŘIAHRÁDKÁŘI   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   
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1. Lukáš a Václav Martinkovi 101,0 kg 
2. Patrik, Markéta a Rozálie Ščotkovi 80,7 kg 
3. Adéla Sekulová 52,9 kg 
4. Jonáš a Tadeáš Machů 47,0 kg 
5. Lukáš a Tomáš Kubicovi 43,5 kg 
6. Adéla, Kateřina a Vojtěch Šomanovi 35,5 kg 
7. Šimon Surových 26,3 kg 
8. Aneta a Filip Kulíškovi 21,1 kg 
9. Michal a Šimon Satinovi 20,0 kg 

10. Lukáš a Dominik Hyžákovi 18,0 kg 
11. Karolína a Magdaléna Rumanovy 12,2 kg 
12. Monika a Klára Smolíkovy 12,0 kg 
13. Pavlína, Matěj a Šimon Zádrapovi 12,0 kg 
14. František, Anežka a Vojtěch Smítkovi 8,6 kg 
15. Marianna a Dorotea Juřičkovy 8,5 kg 
16. Miriam, Irena a Jan Novotní 4,0 kg 

     Konec roku se pomalu blíží a nám nezbývá nic jiného 
než zhodnotit uplynulou sezonu 2016/2017. 
     Naši mladí hasiči se sešli více než 40krát – mladší 
žáci vždy v pondělí a starší žáci trénovali ve středu. 
     Mladší žáci se zúčastnili 7 soutěží a starší žáci 8 sou-
těží, kde mohli poměřit své síly s ostatními družstvy. 
Mladší žáci dosáhli nejlepšího umístění v Růžďce, kde 
vysoutěžili 3. místo. Na ostatních soutěžích se umístili 
třikrát na 4. místě, jednou na 9. místě, 8. místě a 7. mís-
tě. Nejlepší čas této sezóny je 17:10 sekund, který před-
vedli ve Veselé. 
     V celkovém hodnocení Okresní ligy mladých hasičů 
vybojovali krásné 6. místo z 25 družstev, což nás velmi 
potěšilo! 
     Starší žáci se umístili na závodu hasičské všestran-
nosti v roce 2016 ve Val. Polance na 20. a 30. místě 
(vyslána byla dvě družstva), dále pak obsadili dvakrát 8. 
a 7. místo, jednou 11. a 5. místo a z Hovězí přivezli 
krásné 2. místo s nejlepším časem sezony 15:48 sekund. 
     V celkovém hodnocení Okresní ligy mladých hasičů, 
obsadili starší žáci 9. místo, taktéž z 25 týmů. 
     Dne 14. 10. 2017 jsme na zbrojnici ukončili naši se-
zonu a zahráli jsme si společně několik her. 
     Doufáme, že sezona 2017/2018, která již v září zača-

la závodem hasičské všestrannosti, bude minimálně tak 
úspěšná jako ta minulá, která už je pro nás jen vzpomín-
kou. 
     Závěrem děkujeme vedení SDH Lidečko, Obci Li-
dečko, rodičům dětí a všem, kteří nám fandí a jakkoliv 
nás podporují v naší činnosti. 

 vedoucí mladých hasičů 

MMMLADÍLADÍLADÍ   HASIČIHASIČIHASIČI, , , SEZONASEZONASEZONA   201620162016---201720172017   

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 oznamujeme, že v příštím roce bude soutěž 
opět pokračovat.  
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     V září žáčkům, studen-
tům i skautům začal nový 
rok. Do prosince sa nám 
podařilo zažít ledasco 

nového a zajímavého. V následujících 
řádkoch sa Vám pokusíme „náš“ pod-
zim roku 2017 přiblížit. 
     Jako každý rok jsme sa vypravili na 
cestu za adrenalinovým zážitkem. 
Před dvěma lety to byly slovenské 
Tatry, minulý rok ferraty v rakouském 
Rax Alpen a tento rok, v první půlce 
září, na nejoblíbenější rakůsků řeku 
Salzu. A bylo nás neskutečně velká 
parta, přesně 18 kusů. Na cestu jsme 
se vydali v pátek odpoledne a do kem-
pu jsme dorazili již za tmy tmoucí. 
Druhý den ráno na nás čekal horní 
úsek řeky. Po důkladné a názorné in-
struktáži jak ovládat loď, vytahovat a 
skasávat plachty, spouštět kotvu, jak 
se chovat na divoké řece, jak zachránit 
druhé či sebe sama, jsme se přesunuli 
několik kilometrů proti proudu. Na-
fúkli sme lodě, pozor, pusů to moc 
nejde. A abychom nebyli překvapeni 
někde v peřejách z teplotního šoku, 
kdyby m esa nedobrovolně ocitli ve 
vodě mimo loď, povinně jsme všichni 
naskákali do vody, která neměla víc 
jak 10 °C. Ihned poté sme odrazili od 
břehu a vyrazili sme po průdu dolů, za 
dobrodružstvím. Celý den nás dopro-
vázelo krásné a slunečné počasí, takže 
sme si to náležitě užili. Večer na tábo-
řišti pak následovalo posezení u ohně 
s kytarů a zpíváním. Nedělní den ráno 
jsme sa probudili do znatelně chlad-
nějšího dňa. Vyrazili sme na splutí 
dolního toku řeky. Někteří byli plni 
očekávání, protože je tento úsek mno-
hem rychlejší, se spoustů divokých 
peřejí, zakončen očipřecházajůcí sou-
těskou, kde se voda zařezává mezi 
nádherné vysoké skály. Všichni říční 
námořníci boj s divoků vodů zvládli 
na výbornů, ale i tak si většina z nás 
vyzkoušela mnohdy nedobrovolně 
ještě nižší teplotu vody, která tento 
den panovala ve vzduchu, tak ve vodě. 
Zajímavostí druhého dne byla také 
zastávka v místě, kde jsme si mohli 

skočit cca ze 4 metrů do vody. Když si 
k výšce přidáte všudy přítomný chlad 
a silný průd, který vás rychle strhává, 
je to také pěkný adrenalinový zážitek, 
který si skoro nikdo nenechal ujít. 
Jakmile sme sa vyskákali a dorazili 
řádně prochladnutí na ve stavu kostky 
ledu do kempu, vyčistili jsme lodě i 
sebe, sbalili stanové obydlí a vydali 
sme sa na cestu do Lidečka a Lidča. 
     Z předchozích zpráv víte, že sa 
naša družinka Marťánků probojovala 
na celorepublikové kolo Svojsíkova 
závodu. Závěrečné kolo sa konalo 
v oblasti Orlovských lesů, mezi Hum-
polcem, Havlíčkovým Brodem a Lip-
niců nad Sázavů, od 15. do 17. září. 
Celý závod tedy trval tři dny a pro 
cérky začal už ve čtvrtek, kdy přespá-
valy v klubovně, aby společně mohly 
vyrazit přes Zlín, Brno, Havlíčkův 
Brod do Humpolca. Už samotná cesta 
byla bojovým úkolem. Zpožděný žlutý 
autobus, čekání na další vlak a spěch 
na startovní čáru. Abychom nezapo-
menuli, cérečky si mnohé úkoly muse-
ly splnit už doma, prapor, vymyslet 
snídaňu typicků pro kraj odkud závod-
níci přijedů a podobně. A co sme ještě 
nezmínili, celý závod se nesl v duchu 
knihy a seriálu Hra o trůny. Velká to 
hiťárna posledních let. Ale zpět 
k závodění. Cérky dostaly povinně 
jako dospělý doprovod skauta 
z Kynšperku nad Ohřů. To Liduška a 
Bomba doprovázali skautky ze Zábře-
hu na Moravě, Rosničky. První úkoly 
sa plnily na hradě Orlík. Pracovalo sa 
se slovníkem, foťákem tiskárnů, GPS-
ků, bylinkama a tak dále. Přestože 
všechno sútěžení tento den mělo byt 
ukončené za stmívání, snad žádnému 
týmu sa toto nepodařilo. Cérky za tmy 
musely ještě splnit několik úkolů, eko-
logické kvízy, uzlováním vytvořit 
střelbyschopný katapult a najít si ještě 
vhodné místo na spaní, postavit stany 
a uvařit večeřu. V kolik uléhaly do 
spacáků, napsat nemožeme, bo to sami 
nevíme, ale Lidu s Bombů zavírali oči 
až kolem půlnoci. 
     Druhý závodní den nám počasí 

vůbec nepřálo. Celou dobu, co jsme sa 
pohybovali po stanovišťách vydatně 
pršalo, že i mokrá myš je sušší, než 
byli Marťánci. Z úkolů co sa měly 
splnit, byla například Zručnost – osa-
zování elektrických vypínačů do 
sádrokartonové desky, sádrování děr 
ve zdi; Ekologie – třídění odpadů vše-
ho druhu; Záchrana tonoucího 
v rybníku a převoz ohně na lodi; První 
pomoc; Ekonomické – hospodářské 
dovednosti. Sám Bomba zcela neví, 
jestli měly cérečky čas a možnost si 
v tamtom mokrém nečase povšimnůt, 
ale celou dobu sme sa pohybovali 
v oblasti prvních skautských táborů. 
Možná někdy příště budeme mět víc 
času sa porozhlédnůt. Řádně zmáčaní, 
hladoví, zmrzlí, žízniví sme dorazili 
na Lipnicu. Na Lipnici sme sa potkali 
Májů, jejím kuříkem a lesklýma botič-
kama. Přijela podpořit cérečky 
z pražského výletu. Pod hradem jsme 
stačili jen odhodit batožinu a ihned sa 
začalo dále sútěžit v takzvaných Bra-
nách. U Bran si každý samotlivec plnil 
svoje úkoly, třeba Pečení chleba; Che-
mické pokusy; Rozdělávání ohňa bez 
sirek; Lukostřelectví nebo Lanolezec-
tví. Splněním úkolu a po večeři závod-
níci před „odbornů“ porotů odehráli 
divadelní kousky, které jednotlivé dru-
žinky musely secvičit společně 
s druhou skupinkou z kraja. Kdo toho 
neměl ještě dost, mohl si jít do hradní-
ho sklepení hradu Lipnice vyposlech-
nůt koncert místních hudebníků. Ti 
unavenější šli do spacáků počítat 
ovečky. 
     Nedělní ráno závodníci vstávali 
velmi brzo. Měli za úkol připravit sní-
daňu pro padesát skautských krků. 
V podání Marťánků to byla pohanko-
vá kaša. Trochu cérečkám organizátoři 
zkomplikovali vaření. Nedostaly přes-
ně to, co požadovali, i tak byla kašica 
dobrá. Krátce po obědě proběhlo vy-
hlášení a s pobalenýma věcma sme 
pádili do Havlíčkova Brodu na vlak a 
směr Brno, Zlín a Lidečko. 
     Přestože sa cérky neumístily na 
předních místech startovního pole, 

SSSKAUTIKAUTIKAUTI   AAA   SKAUTKYSKAUTKYSKAUTKY, , , PODZIMPODZIMPODZIM   201720172017   
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dosáhly nepředstavitelného úspěchu. 
Vždyť většina startujících byly věkově 
výrazně starší a postoupit na celore-
publikové kolo se třemi světluškami sa 
nepodaří jen tak někomu. Taky je dů-
ležité napsat, že si Marťánci 
v některých chvílách šáhli opravdu 
hluboko jak z pohledu na fyzické síly, 
tak i na psychické. I tak děkujeme za 
pěknů reprezentacu skautů z Lidečka i 
Lidča! 
     V říjnu sme pomohli se stanovišťa-
ma pro děti na Hospodářském dnu na 
farmě Agrofyto. Oprášila sa lezecká 
stěna, míchala sa startovací směs pro 
telátka, na kolečkách převážaly jabka, 

sadily květinky a podobně. 
     V půlce listopadového měsíca Zuz-
ka, Eliška a Anička zorganizovaly 
víkendovů výpravu. S družinkama 
rádcové vyrazili na chatu za Vsetínem 
do Janišova na pěknů chatu na Nivách. 
Úkolů, her a dovádění si zažili všichni 
do sytosti. Počasí nám nadmíru přálo, 
přestože bylo chladivě, tak nepršelo, 
jen přes noc. 
     Co chystáme dalšího? Určitě roz-
nos Betlémského světla před Štědrým 
dnem. A pak v novém roce 2018 ples 
27. ledna. 
     A na závěr máme velkou prosbu. 
Byly bychom moc rádi, kdyby sa bý-

valí členové Střediska, vedoucí, rádci, 
i další k nám vrátili a zapojili sa do 
fungování nových družinek, vedení 
oddílů. Mohli bychom pak zefektivnit 
a rozrůznit naše aktivity. Budeme moc 
rádi, když by sa někdo takto odhodla-
ný našel a chtěl věnovat svůj draho-
cenný čas. 
Pod dohledem sepsal Ondřej Rudolf, 
tak řečený Bomba, zástupce vůdkyně 
střediska Lidečko, Junák – český 
skaut, z. s. 
     Více se můžete dozvědět na strán-
kách Facebook – Skaut Lidečko/Horní 
Lideč 
 

Tohle hodnocení nás zahřálo u srdce a my jsme si jej nechtěli nechat sami pro sebe. Přečtěte si, jak 
viděl boj naší družinky na Ústředním kole  jejich doprovod Zelí: 

     Skautské nazdar všem, ale hlavně 
"mým" cérkám Marťankám, se který-
mi jsem měl tu čest (a to myslím 
OPRAVDU!!) po dva dny putovat 
Orlovskými horami, během celorepub-
likového kola Svojsíkova závodu, jako 
doprovod. Nejen, že jsem si rozšířil 
slovník o taková slovíčka, jako že už 
vím, co to je "kutrna", vím, kde mají 
úplně tu nejlepší zmrzlinu na celém 
světě, kolik sprch má Vaše klubovna, 
kam jezdíte na tábory.....ale co mne po 
celou dobu neustále uvádělo v obdiv i 
zajisté zasloužené uznání, byl týmový 
duch této družinky !  
     Nikdy v praxi jsem neviděl, že by 
VŠECHNY tak přirozeně a nenásilně 
naplňovaly všech 10 skautských záko-
nů (a píši "skautských", i když vím, že 
většina družinky je stále ještě světluš-
kami - o to úctyhodnější....Vzájemné 
prolínání pomoci, nehledě na vlastní 
únavu, v prostředí celodenního deště, 
za nekončícího pochodu, ověšeny hro-
madou bagáže (u Amálky snad dvoj-
násobné váhy nositelky.....a když jsem 
jí jeden stan "ukradl", tak za chvíli si 
na krosnu vázala druhý...).....Dobrá 
práce s mapou, umění táboření a chut-
ná krmě, vlastnoručně uvařená v těž-
ších podmínkách, než měli ostatní 
(kotlík s ešusem hádám stále někde 
putuje vlakem po celé ČR..)......ale 
nezapomenu na to chování.....udělal 

jsem si z toho až takovou vlastní 
výzvu a říkal si : ".....to přeci není 
možné!!....jednou se jim tam "musí" 
vloudit "něco"......a tak jsem si dal 
záležet...pečlivě jsem poslouchal a 
pozoroval.....ale nic, stále nic.....žádné 
křivé slovíčko, žádné neuposlechnutí 
prosby o pomoc, žádné odseknutí 
(zejména těch mladších vůči star-
ším...), žádné remcání, dokud to únava 
dovolovala, tak i neustálý úsměv na 
tvářích, natož nějaké dohadování či 
přímo hádání.....o mne pečovaly tak, 
že jsem si nemohl na nic stěžovat, jen 
snad, že se nemohly "naučit" mi ty-
kat.....ačkoliv bratr starší jejich 
jsem.....ale mám slíbené průvodcovské 
služby po městečku a jeho okolí spoje-
né s ochutnávkou zmrzliny, exkurzi do 
obou kluboven.....tak Vám tady slibu-
ji, že pokud to jen trochu půjde a já se 
b u du  p o hyb o va t  ně k de  po-
blíž.......přeci jenom jsem z druhé stra-
ny republiky (schválně si najdete na 
mapě, kde leží "moje" město Kyn-
šperk nad Ohří....- a samozřejmě platí, 
že pokud byste zase Vy někdy zablou-
dily někam sem v naše končiny, tak 
Vás nejen rád uvidím, ale se o Vás i 
rád "postarám"....Takže cérky....body 
nejsou vůbec důležité, umístnění o to 
míň.....ale to, jaké jste a kým jste, to 
má význam, a nejen do Vašich životů 
skautských, ale zajisté i osobních....u 

mne, jste jednoznačně vítězkami Vy 
všechny !!! Buďte proto na sebe hrdé, 
hlavy vzhůru a s úsměvem ! Vždyť 
jste měly stoprocentně nejmenší věko-
vý průměr ze všech závodníků!! Jen 
těch zážitků a situací, co jste stih-
ly......třeba jen za cestou na závody!! 
Amálko, Anežko a Moničko - Vy 
"stihnete" nejméně ještě 2x závodit 
jako skautky! - a myslíte, že na příš-
tích závodech za dva roky tam bude 
nějaká skautka, která by mohla říci, že 
si závody vyzkoušela už jako světluš-
ka a to na rovnou na republikovém 
kole? Ne, věřte, že tam s touto vzác-
nou zkušeností budete jen Vy tři! A 
Ty, Aničko s Eliškou, Vy už brzy bu-
dete moct z těchto všech zkušeností a 
zážitků čerpat, až pojedete na nějaké 
další závody se svými mladšími 
sestřičkami, ale tentokrát už Vy v ro-
lích doprovodů, rádců, vedoucích dru-
žinek....oddílu a jednou určitě i třeba 
střediska ! A Vy všechny věřte, že 
vím, že stejně jako jsem byl na Vás 
pyšný a hrdý já, tak je i celé Vaše stře-
disko, rodičové, kamarádi, škola, měs-
tečko.....prostě celé Vaše krásné Va-
lašsko ! Takže se těším na brzkou 
shledanou, a jedno, či u dobré zmrzli-
ny nebo ještě lepší pohankové kaši! 
Váš doprovod, bratr Zelí a děkuji za 
skvělé zážitky společně zvládnuté!!! 

Zelí, Petr Rossler 
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ní, pletení košíků panem Olivou i 
malování vánočních  ozdob. Své vý-
robky vystavily děti a maminky 
z keramického kroužku. O ukázku 
paličkování se postarala paní Šišlá-
ková. Zároveň probíhala soutěž „O 
nejlepší jablečný koláč, buchtu, štrů-
dl.“ Komise vyhodnocovala celkem 
z 29 vzorků (výherní recepty na kon-
ci článku). Děkujeme všem, kteří se 

     V sobotu 4. listopadu 2017 se 
uskutečnil již 12. 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, zdobily se  
perníky, bylo představeno drátková-

12. L12. L12. LIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝ   JARMARKJARMARKJARMARK   

   

OŘECHOVO-JABLEČNÝ KARAMELOVÝ KO-
LÁČ OD PANÍ PETRY FRANTIŠÁKOVÉ 

Spodní těsto: - obyčejné linecké, tj. 250 g hladké mou-
ky, 150 g másla, 2 žloutky, 80 g cukru moučka, špetka 
soli, necelá lžička kypřícího prášku. Těsto po vychlazení 
vyválet do koláčové formy, okraje zvednout a udělat 
dvojité. Na těsto dát podušená jablka: 3 jablka nakrájet 
na kostičky a chvilku dusit ve vlastní šťávě s trochou 

cukru a skořice. Ke konci přidat rozinky. Jablka dusím 
proto, že při pečení pak nepouštějí tolik šťávu a neroz-
máčejí spodní těsto. Vrchní karamelová vrstva: 1 hr-
nek cukru krystal vsypeme do kastrolku a zalijeme vo-
dou (cca 1/3 hrnku). Mírně vaříme a mícháme, dokud se 
cukr nerozpustí. Potom zvýšíme teplotu a vaříme, až se 
voda odpaří a cukr začne karamelizovat. Musí mít barvu 
sytého jantaru. Metličkou pak do něj zašleháme necelou 

 

do této soutěže zapojili a přispěli 
svou „jablečnou specialitou“.  
     O příjemnou atmosféru se posta-
rala cimbálová muzika Jana Ohryz-
ka. Tradičně největší zájem byl o 
prodej zabijačkových specialit, pro-
duktů našich malých včelařů a ručně 
zhotovených  výrobků. Náš jarmark 
navštívily také naše „čertice“, které 
byly zpestřením pro všechny ná-
vštěvníky. O potěšení, nejen dětí, se 
postaral pan Molek, který jarmark 
obohatil o možnost projížďky na ko-
ni. Přivedl s sebou také svou zvířecí 
družinu. K dobré náladě u svařeného 
vína, punče a valašských frgálů hrála 
dechová hudba Lidečanka.  
     Velký dík patří všem organizáto-
rům za pomoc s přípravou celé akce. 
Ke zdaru jarmarku přispěl především 
zájem vás, našich občanů, že jste jar-
mark navštívili.  

Milena Pavlíková 

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ   „O „O „O NEJLEPŠÍNEJLEPŠÍNEJLEPŠÍ   JABLEČNÝJABLEČNÝJABLEČNÝ   KOLÁČKOLÁČKOLÁČ, , , BUCHTUBUCHTUBUCHTU, , , ŠTRÚDLŠTRÚDLŠTRÚDL“““   
     Absolutním vítězem (hodnocení 
poroty i hodnocení veřejnosti) se 
stal OŘECHOVO-JABLEČNÝ KARA-
MELOVÝ KOLÁČ OD PANÍ PETRY 
FRANTIŠÁKOVÉ. 
     Druhé místo si zasloužil 
JABLEČNÝ PÁJ OD SLEČNY ALENY 
ŠERÉ. 
Na třetím místě se umístil FRGÁL S 
JABLKY OD PANÍ MARIE BRHLO-
VÉ. 
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jednu smetanu ke šlehání. Mícháme do hladka. Potom 
přimícháme vanilkový cukr, lžíci medu a tak 0,5 cm sil-
ný plátek másla. Nakonec vmícháme hrnek nahrubo po-
krájených vlašských ořechů a pytlík oloupaných mandlí. 
Předem upozorňuji, že vám to poprvé dá trochu zabrat. 
Tuto karamelovou směs pak rozetřete na ta podušená 
jablka. 
Koláč pak pečte v troubě na horkovzduch, 175-180°C 
asi 20 minut. Je výborný ozdobený šlehačkou a voní 
jako karamelky. Tato karamelová poleva jde samozřej-
mě použít i na jiné koláče. Toto množství stačí na kolá-
čovou (dortovou) formu 24 cm. 
 

 
 

JABLEČNÝ PÁJ OD SLEČNY ALENY ŠERÉ 
Těsto: 420 g hladká mouka, 105 g máslo, nakrájené na 
hrudky, 105 g sádlo, nakrájené na hrudky, velká špetka 
soli, 1 sklenice vychlazené vody, 1 bílek na potření dna, 
1 žloutek + 1 lžíce smetany ke šlehání na potření Náplň: 
760 g jablka, oloupaná, bez jadřinců, nakrájená na plát-
ky, 1 lžíce citronová šťáva, strouhaná kůra z 1 citronu, 
80 g cukr krupice, 40 g vanilkový cukr, 110 g hnědý 
cukr, 25 g hladká mouka, 2 lžičky mletá skořice, velká 
špetka, muškátového oříšku, 50 g máslo 
Těsto: Do mísy prosejte mouku. Přidejte sůl a tuky 
(chlazené po nakrájení). Studeným nožem sekejte tuk do 
mouky, dokud směs nepřipomíná drobenku. Nyní pou-
žijte konečky prstů a velmi jemně zapracovávejte tuk do 
mouky. Vždy těsto mezi konečky prstů zvedněte do výš-
ky asi 5 cm a nechte spadnout dolů – takto do něj dosta-
nete více vzduchu. Teď přidejte 1 lžíci vody a znovu 
použijte nůž. Pak použijte konečky prstů a opakujte do 
vytvoření nelepivého a celistvého těsta (obvykle stačí 
přidat 3-4 lžíce vody). Pracujte rychle – vše by mělo 
zůstat chladné. Těsto nepřepracujte a v žádném případě 
nehněťte! Zabalte ho do fólie a dejte chladit aspoň na 30 
minut. Pak ho vyndejte z lednice a nechte ho přijít do 
pokojové teploty. 
Náplň: Smíchejte jablka s citronovou šťávou a kůru. V 
další míse smíchejte cukry, mouku, skořici a muškátový 
oříšek. Pak dobře promíchejte cukrovou směs s jablky. 
Dejte odležet na cca 30 minut. Sestavení: Těsto rozdělte 
na dvě části a jednu z nich vyválejte na velikost vaší 
koláčové formy. Odstraňte jakékoliv přesahující těsto a 
chlaďte. Nyní připravte náplň. Když je hotová, vyndejte 
formu s těstem a dno potřete bílkem. To zabrání tomu, 
aby těsto nasáklo náplň. Nalijte náplň (včetně všech 
šťáv) do formy na těsto, jako byste chtěli postavit kope-
ček. Poklaďte plátky másla a znovu chlaďte. Mezitím 
vyndejte z lednice druhou část těsta a vyválejte kruh 
dost velký na to, aby zakryl váš páj. Vyjměte z ledničky 
páj, okraje zvlhčete vodou a umístěte na něj druhý kruh 
těsta. Opět odstraňte přebytečné těsto a okraje spojte 

vidličkou. Ze středu koláče veďte 4 řezy směrem k okra-
ji (jakoby do kříže, ale uprostřed ho nespojíte), aby 
mohla unikat pára. Opět chlaďte. Mezitím můžete vy-
tvořit různé dekorace na povrch páje. Přilepte je na páj 
pomocí žloutku se smetanou a potřete jím i celý povrch 
páje. Dejte chladit aspoň na 5 minut. Předehřejte troubu 
a pečte na 200°C asi 15 minut. Pak teplotu snižte na 
160°C a pečte dalších 30 minut nebo dokud není barva 
lehce zlatavá. Nechte zcela vystydnout a pak servírujte. 
 

 
 
 

FRGÁL S JABLKY                                        
OD PANÍ MARIE BRHLOVÉ 

Tento recept je na 7 – 8 frgálů o průměru plechu 28-29 
cm. 
Potřebné ingredience: 1 kg hl. mouky, vrchovatá kávo-
vá lžička soli, 6 žloutků, 8 dkg másla nebo Hery, 8 dkg 
sádla – rozpustit na plotýnce, 8 dkg oleje, na kvásek: asi 
7 dcl mléka, 10 dkg cukru krystalu. Cukru a 10 dkg 
kvasnic 
Postup přípravy: 1 kg hl. mouky prosít do mísy, přidat 
sůl, žloutky, kvásek a nakonec tuk. Vymíchat řidší, vláč-
né těsto. Necháme 10 min odpočinout. Poté el. ručním 
šlehačem (hnětoucími metličkami) mícháme 10 min, 
následně necháme 20 min těsto pokynout. Na 1 frgál 
dáváme 2 těsta. Navážíme 14 dkg bochánek a rozválíme 
jej - při válení hodně podsypeme moukou, na válečku 
těsto přeneseme na vymazaný plech – upravíme malým 
válkem nebo prsty do okrajů plechu, potřeme k okrajům 
rozkvedlaným vajíčkem (aby se lépe těsta spojila). Na 
těsto dáme 3 – 4 lžíce tvarohové nebo ořechové náplně. 
Rozválíme 10 dkg bochánek. Přeneseme na těsto 
s náplní. Natáhneme do okrajů a pořádně přitlačíme 
okraje k sobě, aby se těsta spojila. Cely frgál potřeme 
rozšlehaným vejcem. Na těsto rozetřeme dušená vy-
chladlá jablka se skořicovým cukrem. Posypeme dro-
benkou. Necháme pokynout, propícháme špejlí a dáme 
péct. 
Po vytáhnutí z trouby: okraje potřeme Stelou s máslem 
a po vychladnutí potřeme celý frgál máslem s rumem. 
(1 máslo, 2 ks vanilkového cukru, 2 štamprle rumu – 
zahříváme, aby se všechny suroviny spojily – horkým 
potíráme. 
Posýpka: 20 dkg pol. mouky, 20 dkg ml. cukru, 12 dkg 
másla – rozpuštěného. 
Nádivka tvarohová: 3 tvarohy, 3 žloutky, 6 lžic cukru, 
citronová kůra, trochu rumu, trochu šťávy z citronu a 
rozinky. 
Nádivka ořechová: Svaříme 1,5 až 2 dcl mléka s 10 
dkg cukru, přidáme 20 dkg namletých ořechů, promí-
cháme a přidáme trošku rumu (nepřehnat), popřípadě 
mléka a necháme vychladit. 



ZZZÁPISÁPISÁPIS   DODODO   1. 1. 1. ROČNÍKUROČNÍKUROČNÍKU   
      

 

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lidečko, okres Vsetín pro školní rok 
2018/2019 se uskuteční až začátkem dubna 2018. Zákonný zástupce dítěte 
je povinen vyplnit a podat přihlášku k plnění povinné školní docházky, na 
jejíž základě bude zahájeno správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdě-
lávání. Přihlášky obdrží zákonný zástupce prostřednictvím Mateřské školy v 
Lidečku, případně u zápisu. 
     Místo, přesný termín a doba pro zápis do prvního ročníku základního 
vzdělávání pro školní rok 2018/2019 budou upřesněny v pozvánkách, které 
obdrží všechny děti mateřské školy a budou také vyvěšeny a sděleny pro-
střednictvím místního rozhlasu a školních webových stránek 
www.zslidecko.cz. 

   ZZZPRÁVYPRÁVYPRÁVY   ZEZEZE   ZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   
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lečenského centra Lidečko Diva-
dýlko Kuba z Plzně s představením 
Návštěva v pekle. 

 Hned v pátek 1. 12. zhlédli žáci di-
vadelní představení Pohádky 
z kapsy, které uvedla divadelní 
společnost SemTamFor. 

 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 
4. 12. 

 Ve čtvrtek 7. 12. 2017 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 čtvrtý rokem se naše škola za-
pojuje do celostátní akce „Česko 
zpívá koledy“, která se uskutečnila 
ve středu 13. 12. 2017. Nejdříve 

byl 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. Ve středu 20. 12. si 
nejprve kamarádi vyměnili dárečky 
ve třídách a poté si všichni zazpíva-
li koledy u našeho školního stro-
mečku. Pak už jsi si popřáli příjem-
né Vánoce. Ve škole se společně 
sejdeme 3. ledna 2018. 

    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 2018. 

Mgr. Vladislava Spáčilová 
ředitelka ZŠ Lidečko 

 Školní rok 2017/2018 byl slavnost-
ně zahájen v pondělí 4. září 2017. 
Do 1. ročníku nastoupilo celkem 15 
žáků. Povinnou školní docházku 
plní na naší škole celkem 77 žáků. 
V letošním školním roce na škole 
pracuje kroužek anglického jazyka, 
kroužek pohybových her a kroužek 
kytary. V rámci projektu Šablony 
pro MŠ A ZŠ od ledna začne pra-
covat Klub zábavné logiky a desko-
vých 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: 
Tučňáci na arše, Jája a Pája, Popel-
ka a Obušku, z pytle ven! 

 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.  

 Již tradiční sportovní den za účasti 
všech žáků školy proběhl v pátek 
29. října 2017 v obecní tělocvičně. 

 Ve čtvrtek 19. 10. byli žáci, kteří 
mají předplatné do Městského di-
vadla ve Zlíně na prvním letošní 
představení „Obušku, z pytle ven“ 
divadelní společnosti Julie Jurišo-
vé. 

 Ve čtvrtek 27. 11. zhlédli žáci, kteří 
mají předplatné do Městského di-
vadla ve Zlíně, letošní druhé před-
stavení „Tučňáci na arše“ v podání 
Městského divadla Zlín.  

 Ve středu 29. 11. zavítalo do Spo-

Další sběrovou akci plánujeme na 
měsíc únor a červen 2018. Budete-
li mít zájem připojit se, vaši účast 
na této akci rádi přivítáme. 
Přesný termín sběrových akcí 
bude včas oznámen. 

     Oznamujeme všem rodičům narozených dětí v roce 2017, že 4. února 
2018 proběhne ve Společenském 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 pozvat na Vítání občánků.  
     Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi. 
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     Vážení přátelé, milí žáci,  
     za okny se pozvolna objevuje 
sníh, blíží se vánoční svátky a také 
finále prvního pololetí. Žáci se pilně 
připravují na slavnostní adventní a 
vánoční koncerty, ale také na soutě-
že, které každým rokem vyhlašuje 
MŠMT a které se budou konat hned 
na začátku nového roku. Naši nejlep-
ší žáci hudebního a tanečního oboru 
budou naši školu reprezentovat ve 
školním, okresním, krajském a třeba 
i v ústředním kole.  
     Aby se žáci, ale i vy rodiče a 
všichni návštěvníci cítili v naší škole 
příjemně, je třeba stále něco budovat, 

opravovat a dovybavovat. Na začát-
ku školního roku se povedlo zreali-
zovat rekonstrukci staré plynové ko-
telny, jejíž výkon byl naprosto slabý, 
a bylo třeba kotle, které si od roku 
1991 své „odsloužily“ nahradit kotly 
novými a modernějšími. 
     Na začátku měsíce listopadu se 
zástupci naší školy účastnili prvních 
organizačních setkání mezinárodních 
projektů Erasmus+ ve Francii a ve 
Španělsku. Na obou setkáních byl 
sestaven harmonogram výjezdů pro 
žáky naší školy a pro učitele, ale také 
byly zadány úkoly, které budou žáci 
průběžně po dobu tří let plnit.  

     Věřím, že tato práce na obou pro-
jektech bude pro naši školu přínosná, 
vznikne spousta krásných přátelství a 
někteří naši žáci a učitelé poznají 
nové země, tradice a výuku v zemích 
jako je Francie, Španělsko, Řecko, 
Polsko, Itálie, Lotyšsko, Anglie, Tu-
recko a Kypr. 
     Milí žáci, přátelé, přeji vám všem 
radostné a pohodové Vánoce, hodně 
sněhu, romantiky, krásnou vánoční 
pohodu a do nového roku 2018 pře-
devším pevné zdraví, štěstí, lásku a 
mnoho úspěšných dnů po celý rok. 
     Těším se na setkání s vámi v roce 
2018. 

Roman Konůpka 
ředitel ZUŠ Vsetín 

ZZZÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍ   UMĚLECKÁUMĚLECKÁUMĚLECKÁ   ŠKOLAŠKOLAŠKOLA   VSETÍNVSETÍNVSETÍN   

ČČČESKÝESKÝESKÝ   ČERVENÝČERVENÝČERVENÝ   KŘÍŽKŘÍŽKŘÍŽ   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   
     Podzim byl pro náš spolek ČČK 
docela napěchovaný akcemi.  
     Po „Odpoledni pro ženy“ násle-
doval roznos volebních lístků do po-
slanecké sněmovny a hned na to tra-
diční posezení s důchodci, kde jsme 
zajišťovaly obsluhu. Mezitím jsme se 
domlouvaly, jakým prodejem se za-
pojíme do místního jarmarku. Zcela 
jasný byl prodej punče, který jsme 
převzaly od předešlého výboru, a 

také prodej frgálů. Přemýšlely jsme, 
jaká surovina se k našemu regionu 
hodí a nakonec jsme zvolily prodej 
„zemáků na špejli“. Tato „novinka“ 
měla úspěch především u dětí, ale i 
dospělí si přišli na své a pochutnávali 
si zvláště, když si osmažený zemák 
nechali potřít česnekem. Snažily 
jsme se všechno zorganizovat tak, 
abychom se ve stánku prostřídali 
v krátkých intervalech, abychom 

stihly být na jarmarku i se svými ro-
dinami.  
     Poslední schůze tohoto roku byla 
na konci listopadu. Dobu adventní 
jsme si nechali volno od schůzování 
a pořádání akcí a sejdeme až na vý-
roční Valné hromadě ČČK, která se 
bude konat 6. ledna ve 14.30 h 
v malém sále Společenského centra 
v Lidečku.                                                                                                                     
 

výbor místní skupiny ČČK 

S příchodem nového roku se opět začne scházet ve Společenském 
centru v Lidečku kroužek MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ – srdečně 
zveme stávající, ale i nové členy.  Konkrétní datum první schůzky 
včas zveřejníme – na viděnou v lednu. Těší se na Vás cérky z ČČK. 

KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ  
RUMANOVÁ VĚRARUMANOVÁ VĚRA  

Lidečko, budova OÚ vedle pošty 
 

 dámské, pánské a dětské stříhání 
vlasů 

 vlasová trvalá, vodová ondulace 
 barvení, melírování, ombre, ba-

layage vlasů ... 
 botoxová kůra, keratinová kůra, 

ceramidová kůra 
 vyhlazení vlasů keratinem 
 relaxační masáž hlavy 
 společenské a svatební účesy 
 

Provozní doba: 
Po – Pá dle objednání 
St 8.00 – 12.00 pánské 
Tel. 723 015 552 
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     Po prázdninové pauze opět začala 
v naší farnosti a zároveň v obci fun-
govat scholička a schola. 
     Do scholičky chodí 25 dětí, mezi 
starší do scholy 15. I když školní rok 
teprve nedávno začal, my už máme 
za sebou několik akcí. 
     Ještě o prázdninách jsme se vyda-
li společně na tábor do Velkých Kar-
lovic, kde jsme spolu prožili krás-
ných 8 dní. Spolu s vědcem a jeho 
Strojem času jsme cestovali do růz-
ných časových období. 
     První zkouška scholičky i scholy 
proběhla 8. září 2017. Ve scholičce 
bylo potřeba nové zpěváčky sezná-
mit s tím, co vlastně děláme, ale ve 
schole jsme už od začátku nelenili a 
hned 9. září se vydali na pouť do 

Žarošic, kde jezdíme už několik let. 
Letos jsme si však vyjeli o něco dří-
ve a navštívili našeho bývalého kap-
lana o. Jaroslava Špargla v jeho mís-
tě působnosti, kterým jsou Ivanovice 
na Hané. 
     Pomalu už se blížil říjen a s ním 
spojená modlitba Misijního mostu, 
která proběhla 21. října 2017 ve 21 
hodin v kostele. O týden později 
jsme my, děti z Misijního klubka, 
oslavili Misijní neděli, při které mys-
líme na všechny děti na světě, které 
se nemají tak dobře jako my. I když 
nás počasí trochu potrápilo, Misijní 
jarmark a s ním spojený Misijní ko-
láč se vydařil. Díky vaší štědrosti 
jsme odeslali na konto PMDD částku 
17 877 Kč. 

     Akci, na kterou jsme se připravo-
vali ze všeho nejvíce, bylo již 11. 
Setkání schol - o tomto nádherném 
dnu si můžete přečíst více v dalším 
článku. 
     Vánoční Misijní jarmark se usku-
tečnil 16. prosince 2017 po obou 
mších svatých. Dne 30. prosince 
2017 budeme hostovat na Vánočním 
koncertu Dechové hudby Lidečanka. 
     Děkujeme vám všem rodičům, 
kteří nás podporujete, posíláte své 
děti do scholičky. Máme velkou ra-
dost z toho, že mezi nás od září zača-
li chodit noví členové! Kdyby někdo 
chtěl mezi nás zavítat, určitě může! 

      
schola a scholička Lidečko 

11. S11. S11. SETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SCHOLSCHOLSCHOL   

     V sobotu 18. 11. 2017 se uskutečnil 11. ročník Setká-
ní schol u nás v Lidečku.  
     Přijely mezi nás scholy z celé olomoucké diecéze a 
poprvé se zúčastnila i schola ze Slovenska. Celkem se 
sešlo 311 účastníků.  
     Letošní setkání jsme zahájili už v pátek večerem 
chval se skupinou Adorare – potěšila nás velmi hojná 
účast farníků i ostatních z děkanátu. Sobotní den začal 
mší svatou, kterou sloužil nově vysvěcený olomoucký 
biskup P. Antonín Basler spolu s mnoha dalšími kněží-
mi. Následující program probíhal ve Společenském cen-
tru, kde postupně vystoupily všechny scholy: Baby 
scholička ze Zlína, Beluša (SK), Francova Lhota, Horní 
Lideč, Hošťálková, Karolinka, Lačnov, Lidečko, Male-
novice, Mysločovice, Nivnice, Ovečky z Val. Klobouk, 
Nový Hrozenkov, Újezd, Velké Karlovice a Zub-
ří.V rámci programu byl zajištěn i pestrý doprovodný 
program: koncert kapely Noemiracles, Kouzelnická 

show s Šeklinem, vystoupení tanečních souborů Inchal-
lah a Habibi, koncert slovenské kapely Sama Slama, 
výtvarné dílny, malování na tvář, prodej knih, vonných 
svíček a zavítaly mezi nás se svými výrobky i děti 
z DDM Smolina.  Letošní motto: „Jsem služebnice Pá-
ně…“ nás provázelo celým dnem. Prostřednictvím krát-
kých scének jsme navštívili několik mariánských pout-
ních míst, netradičně – formou stínohry jsme se pomod-
lily chvalozpěv Anděl Páně a při modlitbě desátku jsme 
děkovali za životní službu … dětství, rodičovství, stáří, 
řeholní život a jiné.  
     Prožili jsme moc hezký den plný zpěvu a radosti. 
Vzájemně jsme se povzbudili, inspirovali, poznali nové 
přátele a kamarády a společně chválili Pána Boha!  
     Děkujeme otci Petrovi za povzbuzení a všem, kdo 
jste toto setkání podpořili svou přítomností, finančním 
darem, ale mnohdy i skrytou pomocí, která je pro nás 
velmi důležitá. Díky Pánu Bohu a díky vám všem, že 
jsme tuto akci mohli opět uspořádat. 

schola Lidečko 



Stránka 13 ZPRAVODAJ IV.  
NNNEBOJSOVÉEBOJSOVÉEBOJSOVÉ   

     Jediná spravedlnost, která světem vládne, je, že všem 
lidem přibývají roky stejně a že se tato skutečnost nedá 
zaplatit penězi. 
     Tak je to i s námi NEBOJSY. Obdivuhodné však je, 

že přes naše přibývající roky se spolu rádi scházíme a 
radujeme se z toho, že i v našem věku dovedeme svými 
kulturními vystoupeními potěšit i jiné. (Letos 6krát). 
     Ale nic není zadarmo. Pro nás to znamená, že radosti 
z každého úspěchu předchází nezištná obětavost. Každé-
mu vystoupení musíme věnovat spoustu hodin. Nejdříve 
je to příprava scénáře, pak čtené zkoušky a učení zada-
ného textu doma,  nacvičování programu na jevišti, šití 
kostýmů, výroba rekvizit a nakonec těžké překonávání 
trémy před každým vystoupením. Naštěstí na všechny 
těžkosti ihned zapomeneme, když nám tleská plný sál 
rozesmátých diváků, a v tu chvíli se už všichni těšíme na 
další setkávání. 
     Do nového roku přejeme všem příznivcům NEBOJ-
SŮ jen to nejlepší. 

Růžena Kopečková 

Děkanátní centrum pro rodinu Vsetín srdečně zve do   
KLUBU MAMINEK (NEJEN) NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 

Klub nabízí: čas prožitý v uvolněné atmosféře s jinými 
maminkami a dětmi, povídání si, sdílení se, cvičení, 
pohybové hry a hraní, zábavné a tvořivé činnosti, 
omalovánky a různé pracovní listy. 
Pro maminky je také zajištěno malé občerstvení, káva a 
čaj a podle potřeby i hlídání dětí.  
Kdy: každé pondělí od 9.30 do 12.00 h. Přicházet 
můžete kdykoli během této doby. 
Kde: fara Lidečko 

Těší se na vás Jana a Maruška. 

1. 13. 3. 2017 - Sri Chinmoy Marathon Team - 1/2 
maraton; 3. místo ve své kategorii s časem 1:28:44 

2.  3. 6. 2017 - Festivalový půlmaraton Zlín; 2. místo 
ve své kategorii s časem 1:28:52 

3. 24. 6. 2017 - Mattoni 1/2 maraton OLOMOUC 
1. místo ve své kategorii s časem 1:28:23 (celkově 
113 z 6 200 účastníků ze 49 zemí světa)  

4. Strojařská desítka Zlín 
2. místo ve své kategorii s časem 0:39:16 

5. 6. 9. 2017 - Běh rodným krajem Emila Zátopka - 
Kopřivnice - Rožnov p/R; 4. místo ve své kategorii s 
časem 1:36:00 (celkově 46 z 213 mužů) 

6. 1. 10. 2017 - Košický maraton míru (první mara-
ton) 13. místo  ve své kategorii s časem 3:14:5O 
(celkově 70 z cca 1 680 mužů) 

 
     Všech 1/2 maratonů i maratonu v Košicích běželi i 
kenští a etiopští závodníci. 
     Celkem se letos účastnil 10 závodů, dva budou ještě 
v prosinci. 

ÚÚÚSPĚCHYSPĚCHYSPĚCHY   JJJOSEFAOSEFAOSEFA   GGGARGULÁKAARGULÁKAARGULÁKA   

Klub přátel školy vás všechny srdečně zve   
na již tradiční 

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI,  
který se koná v sobotu 20. 1. 2018 v 13.00 h,  

a zároveň na 
MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ.  

Ten se uskuteční také 20. 1. 2018 v 20.00 h.  
           

 

Myslivecké sdružení Černava Lidečko            
vás srdečně zve na tradiční 

MYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLES 
v sobotu 13. 1. 2018 od 19.30 h   

ve Společenském centru. 
K tanci a poslechu hraje Stříbrňanka.       

Je připravena bohatá zvěřinová tombola. 
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      Muži SK Lidečko vstupovali do 
nového soutěžního ročníku s cílem 
navázat na loňskou úspěšnou sezonu, 
tzn. pohybovat se v horních patrech 
tabulky. Po úvodní domácí prohře 
s Val. Polankou následovala pětizá-
pasová výherní šňůra, která nás vy-
houpla ke špičce tabulky. Od této 
chvíle se nám ale absolutně přestalo 
dařit na domácím hřišti, a to i s méně 
kvalitními celky. Naštěstí každý náš 
venkovní zápas představoval pravi-
delný přísun 3 bodů do tabulky, kdy 
jsme nakonec vyhráli všech pět ven-
kovních zápasů. Po podzimní části 
nakonec přezimujeme na 4. místě 
tabulky se ziskem 26 bodů. Za zmín-
ku ještě určitě stojí, že náš útočník 
Aleš Číž se se 13 vstřelenými góly 
drží na 3. místě v tabulce střelců 1.B 
třídy. 
HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI PO-
HLEDEM TRENÉRA ALEŠE VYŠKOV-
SKÉHO: 
Jak hodnotíte 4. místo v tabulce? 
     K tomu musím říct, že nejsem 
spokojen. Měli jsme mít o 4 až 6 bo-
dů více. Bohužel jsme některé domá-

cí utkání totálně nezvládli, jelikož 
jsme nebyli dostatečně pokorní a 
nehráli jsme svůj poctivý fotbal. 
Hráli jste osmkrát doma, ale vyhráli 
jste třikrát. Co se stalo s nedobytnou 
tvrzí Lidečka? 
     Je to paradox, ale chtěli jsme hrát 
fotbal, který neumíme, se spoustou 
přihrávek do stran a dozadu, na který 
nemáme typy hráčů. Lidečko je po-
věstné svým poctivým fotbalem pl-
ným soubojů a rychlého přechodu do 
útoku. Bohužel jsme od toho v do-
mácích utkáních ustoupili, a proto 
jsme je nezvládli. 
Co říct na adresu tahouna Aleše Čí-
že? 
     Aleš je specifický hráč, který má 
spoustu dobrých fotbalových vlast-
ností, ale také je hodně emotivní a to 
ho v utkáních sráží, že se pak sou-
středí na jiné věci než fotbal. Každo-
pádně si myslím, že je to hráč, které-
ho chce mít v týmu každý trenér a 
my jsme rádi, že ho máme a hlavně 
doufám, že ho fotbal bude ještě dlou-
ho bavit! 
Můžete jmenovat další opory? 

     K ose mužstva patří brankář Bro-
ňa Hyžák, dále Radek a Aleš Čížovi, 
bratři Novosadovi a samozřejmě ne-
stor lidečkovské kopané 40letý Ríša 
Kulíšek. Bohužel mě moc mrzí zra-
nění talentovaného Robina Bučka, 
který pokud bude na sobě pracovat, 
má velké předpoklady, aby hrál i 
vyšší soutěže. 
Objevují se mladí hráči. Kteří Vás 
zaujali? 
Ano, Lidečko má svůj dorost a s ním 
své odchovance, kdy z něho minulou 
sezonu vyšli Vojta a Dominik Ryzo-
vi a nastupovali pravidelně k utká-
ním, tak v této sezoně vystřelil Mi-
chal Gargulák, který odehrál na svůj 
věk opravdu dobrou sezonu, a naska-
koval již i Adam Hruboň, který je 
ještě věkem dorostenec. 
 
     Náš tým dorostu pod vedením 
trenéra Miroslava Bučka vstřelil za 
celý podzim pouze devět branek, a 
tak v konečném účtování je z toho až 
13. místo. Dorost se začíná potýkat 
s nedostatkem hráčů, a to se také 
nemalou měrou podílelo na podzim-

SK LSK LSK LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   

SK Lidečko – podzim 2017 
Stojící zleva: Aleš Vyškovský – trenér, Harnádek Michal, Havelka Zdeněk, Novosad Jaroslav, Číž Radek, Číž Aleš, Kulíšek Ri-
chard, Gargulák Michal, Františák Václav, Kalík Pavel – předseda klubu, 
Dolní řada zleva: Sekula Petr, Filák Ondřej, Samiec Filip, Ryza Vojtěch, Hyžák Bronislav, Novosad Jan, Ovesný Ladislav. Chy-
bí: Hruboň Adam, Františák Tomáš 
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TTTABULKAABULKAABULKA   1.B 1.B 1.B TŘÍDYTŘÍDYTŘÍDY   MUŽŮMUŽŮMUŽŮ   
 Rk. Družstvo Z + 0 - Skóre Body 

1. Val. Polanka 13 11 0 2 42:14 34 
2. Semetín 13 11 0 2 48:18 32 
3. Hrachovec 13 10 0 3 20:12 31 
4. Lidečko 13 8 0 5 27:19 26 
5. Franc. Lhota 13 7 0 6 26:26 20 
6. Halenkov 13 6 0 7 28:29 19 
7. Prlov 13 6 0 7 25:21 18 
8. Prostř. Bečva 13 7 0 6 20:22 18 
9. Hutisko 13 6 0 7 21:33 18 

10. Horní Lideč 13 5 0 8 29:18 16 
11. Hovězí 13 5 0 8 22:24 15 
12. Zašová 13 3 0 10 14:30 9 
13. Lhota u Vs 13 3 0 10 12:45 9 
14. Ratiboř 13 3 0 10 16:39 8 

 Rk. Družstvo Z + 0 Skóre Body 
1. Rožnov pR 13 12 0 68:16 36 
2. Mladcová 13 12 0 51:15 35 
3. Kelč 13 10 0 57:29 29 
4. Kateřinice 13 9 0 46:31 26 
5. Holešov 13 9 0 28:16 25 
6. Val. Klobouky 13 7 0 41:26 23 
7. Chropyně 13 7 0 33:26 22 
8. Újezd 13 6 0 29:35 18 
9. Bystřice pH 13 5 0 31:50 15 

10. Vel. Karlovice 13 4 0 15:38 13 
11. Fryšták 13 4 0 15:41 11 
12. Dolní Lhota 13 3 0 24:59 10 
13. Lidečko 13 2 0 9:36 6 
14. Vlachovice 13 1 0 21:50 4 

- 
1 
1 
3 
4 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 

TTTABULKAABULKAABULKA   KRAJSKÉKRAJSKÉKRAJSKÉ   SOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽE   

 Rk. Družstvo Z + 0 - Skóre Body 
1. sd Ratiboř/Kateřinice 7 7 0 0 51:11 21 
2. Val. Polanka 8 6 0 2 38:17 18 
3. Lidečko 8 6 0 2 26:10 17 
4. Ústí 8 4 0 4 19:10 12 
5. sdH.Lideč/V.Příkazy 8 2 0 6 11:36 6 
6. sd Hovězí/Huslenky 7 1 0 6 12:17 4 
7. Halenkov 6 0 0 6 1:57 0 

OOOKRESNÍKRESNÍKRESNÍ   PŘEBORPŘEBORPŘEBOR   STARŠÍCHSTARŠÍCHSTARŠÍCH   ŽÁKŮŽÁKŮŽÁKŮ   

OOOKRESNÍKRESNÍKRESNÍ   PŘEBORPŘEBORPŘEBOR   STARŠÍCHSTARŠÍCHSTARŠÍCH   PŘÍPRAVEKPŘÍPRAVEKPŘÍPRAVEK   

 Rk. Družstvo Z + 0 - Skóre Body 
1. sdN.Hrozenkov/VKK 9 9 0 0 153:21 27 
2. Lidečko 9 8 0 1 131:37 24 
3. Val.Polanka 9 7 0 2 105:50 21 
4. Ústí 9 5 0 4 73:66 15 
5. Ratiboř 9 4 0 5 67:66 12 
6. FC Vsetín (2008) 9 4 0 5 73:85 12 
7. sdVal.Příkazy/H.Lideč 8 3 0 5 46:69 9 
8. Halenkov 9 2 0 7 67:123 6 
9. Leskovec 8 1 0 7 32:123 3 

10. Střelná 9 1 0 8 42:149 3 

ním umístění v tabulce. 
     Tým starších žáků se pod vedením trenéra Petra Žíd-
ka prezentoval pěkným fotbalem, a tak konečné 3. místo 
dává nadějné vyhlídky do jarních odvet. 
     Také obě naše  přípravky předváděly v podzimní čás-
ti pěkné výkony. U těchto kategorií máme dostatečný 
počet hráčů, což je dobrá zpráva do budoucna. Velký 
dík patří trenérům přípravek Jaroslavu Bučkovi a Roma-
nu Mikuláškovi za  čas a trpělivost při výchově našich 
nejmenších talentů. 

     Je na místě uvést, že se 
v letošním roce podařilo zís-
kat SK Lidečku dotaci        
50 000 Kč  od Zlínského kra-

je. Tyto prostředky byly výhradně použity na podporu 
mládežnické kopané v naší obci. Z těchto peněz byly 
zakoupeny 2 nové sady dresů, dále byly prostředky vyu-
žity na dopravu mládežnických mužstev k venkovním 
zápasům. Další část prostředků byla určena na pokrytí 
pronájmu sportovních zařízení, k úhradě startovného na 
turnajích a pořízení nových tréninkových pomůcek.     



Stránka 16 ZPRAVODAJ IV.  

Bělašková Ludmila 85 let Hyžáková Marie 93 let   

Brhlová Drahomíra 94 let Išpoldová Ludmila 80 let   

Buček Josef 85 let Janáčová Anna 85 let   

Buček Josef 89 let Janáčová Jindřiška 82 let Mičková Zdenka 80 let 

Bučková Zdenka 81 let Janošíková Anna 91 let Pavlíková Marie 82 let 
Bučková Zdenka 88 let Janů Karel 75 let Pleváková Věra 81 let 
Číž Antonín 84 let Jeřábková Marie 75 let Ryza Jan 86 let 

Číž František 70 let Kohoutková Vojtěška 70 let Ryzáková Marie 84 let 
Čížová Marie 81 let Kůdelová Marie 70 let Ryzová Emilie 81 let 

Daněk Oldřich 83 let Kulíšková Jaroslava 75 let Rumánková Drahomíra 80 let 

Filáková Františka 86 let Kurtinová Ludmila 82 let Sáblíková Jindřiška 85 let 

Františák Antonín 83 let Kurtinová Marie 70 let Sekula Karel 80 let 

Františák Miroslav 75 let Lišková Ludmila 70 let Smolíková Antonie 81 let 

Františáková Marie 80 let Machů Josef 70 let Šviráková Zdenka 81 let 

Frydrych Jaroslav 85 let Manová Jarmila 83 let Vala Eduard 75 let 

Frydrychová Marie 80 let Martinka Alois 75 let Válková Zdenka 75 let 

Garguláková Božena 87 let Martinka Josef 75 let Vaňková Marie 82 let 

Hejová Jarmila 85 let Martinková Františka 70 let Zádrapa Jan 82 let 

Holubcová Marie 70 let Matochová Jaroslava 80 let Zádrapa Josef 85 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 10. února 2018 od 19.30 h  
ve Společenském centru  

24. 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 sobotu 30. 12. 2017 v 16.00 h  

ve Společenském centru v Lidečku. 
Hostem letošního koncertu bude SCHOLA A SCHO-
LIČKA  Z LIDEČKA. Zpříjemněte si vánoční čas po-
slechem krásných písní a koled.  
Vstupné dobrovolné.  
Výtěžek koncertu bude věnován na charitativní 
účely.                                                                                                                                                                                     
Děkujeme vám všem, kteří tuto akci podpoříte.  

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