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     Již dříve jsme upozornili, že od pátku 10. 8. do neděle 12. 8. nás čekají 
Dny obce. Na pátek odpoledne je zajištěn program pro děti, rodiny a všechny 
občany a večer bude divadelní představení. V sobotu bude v 9.30 hodin mše 
svatá za všechny občany Lidečka, jak živé, tak zemřelé. Odpoledne proběh-
nou na fotbalovém hřišti Hry bez hranic. Družstva budou z jednotlivých částí 
obce podle toho, jak chodí čerti. Večer bude na myslivecké chatě taneční 
rocková zábava, kde zahraje starý „Gryfis“. V neděli odpoledne bude za re-
staurací Bernard hrát Lidečanka a ABBA revival.  
     Dny obce máme v rámci 100. výročí od založení Československé republi-
ky a 10 let od získání titulu Vesnice roku 2008. Věříme, že většina občanů a 
rodáků z Lidečka si najde čas a některé z nabídek využije pro setkání, popo-
vídání. Těšíme se na setkání a na prožití společného času. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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 PÁTEK  10. 8. 2018 
  Odpoledne pro děti (před Spol. centrem + park k MŠ) 

14.00 Dny otevřených dveří v prostorách základní a mateřské školy a 
hasičské zbrojnice 

15.00 Letem světem s kouzelníkem Jiřím Hadašem 

16.30 Horolezecká stěna, skákací hrad, malování na obličej, prohlídka 
závodních vozů – Orsák Rally Sport, jízda v kočáře, na koních 
na oslovi, ukázka práce pasteveckých psů, tvoření pro děti 

17.45 Vypouštění balonků s přáními pro děti 

20.00 Divadelní představení Mýdlo (Společenské centrum) 
 

  SOBOTA  11. 8. 2018 

9.15 Průvod do kostela od Společenského centra 

9.30 Mše svatá za všechny živé i zemřelé občany a rodáky z Lidečka 

15.00 Hry bez hranic (na fotbalovém hřišti) 

16.00 Exhibiční vystoupení mistra Evropy v cyklotrialu (Martin Be-
hro – Zariečie) 

20.00 Večerní zábava s kapelami GRYFIS (Račné, v případě nepřízně 
počasí Společenské centrum) 

 

  NEDĚLE  12. 8. 2018 

  Hudební odpoledne v parku za restaurací „Na Formance“ 

15.00 Odpoledne s DH Lidečanka 

17.00 Podvečer s ABBA revival 

DDDNYNYNY   OBCEOBCEOBCE   
      10. 8. 10. 8. 10. 8. ---   12. 8. 12. 8. 12. 8.    



     Ve dnech 5. a 6. října 2018 pro-
běhnou volby do zastupitelstev všech 
obcí a měst, a tudíž i do zastupitel-
stva našeho Lidečka.  
     Do konce července musí být ode-
vzdány kandidátky. U nás jsme si 
nikdy v zastupitelstvu nehráli na žád-
nou stranu a každý v zastupitelstvu 
obce byl sám za sebe a plnil svůj 
mandát ve prospěch obce a dle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Věřím, 
ž e  k a ž d ý  o b č a n  v y b e r e 
z předložených kandidátek takové 
občany, kteří mají jeho důvěru a bu-
dou přínosem pro další rozvoj naší 
obce. V těchto volbách máme mož-
nost vybrat 15 našich občanů do za-
stupitelstva obce. Výhodou je to, že 
můžeme vybírat ze všech kandidátek 
a ne jenom z jedné. 
     Zastupitelstvo je pro rozvoj nejen 
naší obce zcela zásadní. Zastupitel-

stvo má největší pravomoce, rozho-
duje nejen o rozpočtu obce, ale také 
o směřování dalšího rozvoje, o inves-
ticích, o prioritách rozvoje, no prostě 
o všem zásadním. Je důležité, aby v 
zastupitelstvu byli lidé, kteří prosa-
zují veřejný zájem nad zájem osobní, 
jsou ochotni se domluvit a hledat tu 
nejvýhodnější cestu k dosažení cíle. 
Různé názory a pohledy mnohdy 
mohou vést k nalezení té správné 
cesty. Důležité je, aby rozdílnost 
v názoru byla ve věcné rovině a ne 
v osobní. Na čem se většina zastupi-
telstva rozhodne, to se potom udělá.  
     Chtěl bych vás, všechny občany 
naší obce, vyzvat, kteří můžete volit, 
abyste využili svého práva a přišli 
k volbám. Vždyť se rozhoduje o bu-
doucnosti a životě naší obce. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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ně v brzké době čekalo. Byť celá 
akce byla pro mnohé náročná, je ur-
čitě pro nás přínosná. 
     Podařila se konečně udělat pěkná 
autobusová zastávka v dolní části 
obce. Byla odstraněna poslední ple-
chová autobusová zastávka, která 
připomínala to, jak u nás autobusové 
zastávky dříve vypadaly. Ještě nás 
čeká řešení autobusové zastávky u 
Mužíkova. 
     Obec Lidečko obdržela z Fondu 
Zlínského kraje neinvestiční dotaci 
ve výši 161 000 Kč na projekt 
„Podpora usměrňování odtoku a vsa-
kování vody v rámci lesních cest“. 
Předpokládané celkové způsobilé 
výdaje projektu činí 230 440 Kč. 

     To je jenom ve zkratce několik 
investičních akcí. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

    

      Asi všichni zaznamenali dokon-
čenou rekonstrukci bytového domu 
čp. 276 „U pily“. Kromě jednoho 
bytu v přízemí, ve kterém byly zahá-
jeny práce na celkové rekonstrukci, 
mají všechny byty své nájemce. Bu-
dova je zateplena podle norem, má 
novou fasádu i střechu. U bytů došlo 
ke změně dispozice, takže je vše zce-
la nové. Stavba je zkolaudována. 
V současné době probíhají práce 
venku. Čeká nás položení zámkové 
dlažby. Budování bytů je určitě 
správnou cestou. U nás však je pro-
blémem to, že nemáme prostory na 
budování dalších nových bytů. 
     Připravili jsme a ještě připravuje-
me některé lokality pro položení ži-
vičného koberce tím, že stále buduje-
me spodní konstrukční vrstvy. Do 
konce září by mělo být v obci polo-
ženo 3 000 m2 živičného asfalto-
cementového povrchu  finišerem. 
Práce bude provádět společnost Stra-
bag, která vyhrála výběrové řízení, 
protože nabídla nejnižší cenu. Kromě 
několika oprav na některých nezpev-
něných částech místních komunikací 
by mělo dojít k položení živičného 
koberce i v areálu obecních garáží.  
     Podařilo se vyřídit ve společnosti 
VaK Vsetín a.s., že prodloužení ve-
řejného vodovodu směrem do Račné-
ho provede společnost na své nákla-
dy. Projekt včetně stavebního povo-
lení připravila naše obec, ale realiza-
ci provede VaK Vsetín. Také jsme 
využili prováděných prací a domlu-
vili jsme se s firmou, že nám na naše 
náklady položí kabel pro veřejné 
osvětlení, které bychom rádi do kon-
ce příštího roku zrealizovali. 
     Získali jsme dotaci od Minister-
stva obchodu a průmyslu ve výši    
50 % v rámci projektu Effekt 2018 
na výměnu některých svítidel za sví-
tidla diodová. Práce by měly být pro-
vedeny během prázdnin. Bude vymě-
něno 150 svítidel. Počítáme s tím, že 
další svítidla vyměníme v dalších 

letech. 
     V rámci II. etapy rekonstrukce 
silnice I/57, kterou financovalo Ředi-
telství silnic a dálnic ČR a realizuje 
firma Swietelsky, jsme toho využili a 
na naše náklady nechali přeložit 
chodníky. Tam, kde nebyla zámková 
dlažba, jsme ji pořídili. Zároveň jsme 
položili kabel na veřejné osvětlení, 
které bychom rádi do konce příštího 
roku zrealizovali. Je pravdou, že 
všichni řidiči si přes Lidečko užili 
své, ale zároveň jsou konečně pořád-
ně udělány podkladní vrstvy u kraj-
nice u chodníků. Je položen tzv. 
„tichý asfalt“. To by měli ocenit ob-
čané bydlící u hlavní silnice. Chodní-
ky jsou předlážděny, což by nás stej-

VVVOLBYOLBYOLBY   DODODO   ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA   OBCEOBCEOBCE   

NNNAAA   ČEMČEMČEM   SESESE   PRACUJEPRACUJEPRACUJE   
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ÚÚÚSPĚCHYSPĚCHYSPĚCHY   MLADÝCHMLADÝCHMLADÝCH   ZDRAVOTNÍKŮZDRAVOTNÍKŮZDRAVOTNÍKŮ   

     Od ledna do května letošního 
roku se v prostorách Společenského 
centra pravidelně scházely děti ve 
ZDRAVOTNICKÉM KROUŽKU, 
aby se naučily základy první pomoci. 
Své zdravotnické znalosti a schop-
nosti měli možnost mladí zdravotníci 
z Lidečka poměřit na těchto zdravot-
nických soutěžích: 
 Cvičná soutěž v Brumově – Bylnici 

– 27. 4. 2018 (ml. skupinka –        
5. místo, st. skupinka – 7. místo) 

 Oblastní soutěž ve Vsetíně – 10. 5. 
2018 (ml. skupinka – 1. místo, st. 
skupinka – 1. místo) 

 Krajská soutěž ve Znojmě – 1. 6. 
2018 (ml. skupinka – 1. místo,     
st. skupinka – 4. místo) 

 Republiková soutěž v Ostravě –  
16. 6. 2018 (ml. skupinka – 4. mís-
to) 

     Za výbornou reprezentaci děkuje-
me mladší skupince ve složení: Pe-
chálová Markéta, Martinková Miri-
am, Ryzová Lucie, Rumánková Te-
reza, Šomanová Kateřina, Trochta 

Jindřich, Satin Šimon, Satinová Julie 
a také starší skupince, do které patří: 
Eliška Martinková, Kulíšková Aneta, 
Změlíková Natálie, Harnádková 
Markéta, Rumánková Michaela, Ry-
zová Amálie, Smolíková Monika a 

Bučková Anežka.  
     Děkujeme všem, kdo nás podpo-
rují v naší činnosti, a přejeme vám 
pěkně prožité prázdniny bez zbyteč-
ných úrazů. 

mladí zdravotníci z Lidečka 

IIINFORMACENFORMACENFORMACE   ZZZ   KNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNY   

     Během měsíce května proběhlo v naší knihovně tvo-
ření pro maminky k svátku matek a tvoření také pro děti 
k jejich svátku - Den dětí.  
     Této akce se zúčastnilo mnoho chlapců i děvčat. Při-
šli nejen ti větší, ale i menší i se svými rodiči. Máme 
velkou radost, že děti rády navštěvují knihovnu za úče-
lem zapůjčení knih, ale také rády přicházejí na nejrůz-
nější tvořivé či jiné aktivity. 

     V pátek 8. června 2018 naši knihovnu navštívili žáci 
první třídy, jenž měli možnost blíže poznat naši knihov-
nu a mnoho knih v ní. Seznámili se zde i s veverkou a 
medvědem, kteří je dopoledním programem provázeli. 
Zahráli si mnoho her, soutěží, společnými silami zopa-
kovali abecedu, aby pak mohli jednotlivě předstoupit 
před pana krále přečíst kousek z knihy Jak se veverka 
učila číst. Děti byly úspěšné a pan král všechny žáky 

pasoval na čtenáře, předal dárek a popřál mnoho úspě-
chů a radosti ze čtení. 

     Naši knihovnu pravidelně doplňujeme a rozšiřujeme 
novými knihami. Každé dva měsíce objednáváme nové 
knihy pro malé i velké, mladší i starší čtenáře. Přijďte si 
zapůjčit „novinky“ v naší knihovně. 

knihovna Lidečko 

TTTVOŘENÍVOŘENÍVOŘENÍ   KEKEKE   DDDNININI   MATEKMATEKMATEK   AAA   KKK   SVÁTKUSVÁTKUSVÁTKU   DĚTÍDĚTÍDĚTÍ   

PPPASOVÁNÍASOVÁNÍASOVÁNÍ   PRVŇÁČKŮPRVŇÁČKŮPRVŇÁČKŮ   NANANA   ČTENÁŘEČTENÁŘEČTENÁŘE   
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     V neděli 1. července 2018 se 
v kulturním areálu pod Čertovými 
skalami konal již XXIX. ročník Me-
zinárodního festivalu dechových hu-
deb.  
     V letošním roce se festivalu opět 
zúčastnila dechová hudba ZUŠ Va-
lašské Klobouky, dále pak na festiva-
lu vystoupila Kotáranka z Lužné, 
místní Lidečanka, ze slovenských 
hostů to byla Textilanka z Trenčína a 
hlavní kapelou byli Vracovjáci, kteří 
odehráli také večerní  taneční zába-
vu. 
     Letos, i když bylo dosti chladné 
počasí, se festivalu zúčastnilo přes 
400 platících milovníků dechové 
hudby z širokého okolí, kteří vytvoři-
li skvělou atmosféru, která provázela 
vystoupení jednotlivých kapel po 
celé odpoledne. Slovem celý festival 
provázela p. Aneta Macháčová z Li-
dečka.  
     Jménem pořadatelů bych chtěla 
poděkovat všem, kteří tuto akci při-
pravili – uklidili a přichystali kultur-
ní areál, podíleli se na pořadatelské 
službě (hlavně místním hasičům, 
kteří se postarali o občerstvení pří-
tomných) a v neposlední řadě všem, 
kteří se festivalu zúčastnili. 

 

za pořadatele Společ. klub Lidečko 
Ing. Marcela Unzeitigová 

BBBLAHOPŘEJEMELAHOPŘEJEMELAHOPŘEJEME...   

XXIX. XXIX. XXIX. ROČNÍKROČNÍKROČNÍK   DECHOVEKDECHOVEKDECHOVEK   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   

ZZZÁVODYÁVODYÁVODY   NANANA   KOLECHKOLECHKOLECH   BMXBMXBMX   
      Dne 7. 7. 2018 se uskutečnil již 
9. ročník závodu na kolech BMX, 
pod názvem CHARITY JAM. Tato 
akce probíhá v bikeparku ve městě 
Brumov-Bylnice. V těchto závodech 
se jedná o volnou jízdu v daném ča-
se, kdy jezdec musí předvést co nej-
více triků s minimálním počtem 
chyb. 
     Závodů se každoročně účastní 
jezdci z Česka, Slovenska i ze zahra-
ničí. Závodí se v několika kategori-
ích. Já jsem byl v kategorii do 15 let, 
kde jsem obsadil 1. místo. 

     Výtěžek z této akce byl věnován 
sedmi handicapovaným dětem a vy-
brala se částka 335 230 Kč. Na pří-
spěvku se podílelo několik tisíc lidí, 
včetně okolních firem. 
     Účastním se více závodů v tomhle 
směru, ale tato akce je jedna z mých 
nejoblíbenějších, protože pomáhá 
přesně tam, kde je to třeba.                                                                                                 

Erik Janáč 
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ZZZPRÁVYPRÁVYPRÁVY   ZEZEZE   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   
 Dne 9. 1. měli žáci naší základní 

školy možnost zhlédnout divadelní 
představení Ezopovy bajky, se kte-
rým do kulturního domu v Lidečku 
přijelo Divadélko Hradec Králové. 
Tohoto představení se zúčastnily 
také děti z místní mateřské školy a 
z MŠ v Horní Lidči a v Lužné.  

 Ve středu 29. 1. 2018 bylo žákům 
předáno vysvědčení za I. pololetí 
školního roku 2017/2018. Zároveň 
proběhlo školní kolo recitační sou-
těže. Nejlepší recitátoři byli odmě-
něni diplomem a drobnou cenou. 

 V únoru a červnu jsme opět zorga-
nizovali sběr starého papíru a hliní-
ku. Všem, kteří se do této akce za-
pojují, děkujeme. Část výtěžku je 
využívána na projekt Adopce na 
dálku a v letošním školním roce se 
přispělo žákům na uhrazení části 
vstupného na divadelní představe-
ní, na dopravu na školní výlet a na 
konci školního roku na zmrzlinu a 
páťákům na občerstvení při posled-
ním zvonění. 

 Žáci, kteří mají předplatné na diva-
delní představení v Městském diva-
dle Zlín, byli ve čtvrtek 8. 2. 2018 
na představení Jája a Pája. Poslední 
ze čtyř předplacených divadelních 
představení Popelka se uskutečnilo 
1. 3. 2018. 

 V měsíci březnu si pro všechny 
naše žáky připravila besedu p. kni-
hovnice Věra Povalačová. Beseda 
se uskutečnila v čítárně naší školy 
za účasti p. knihovníka Aloise Buč-
ka. Téma besedy bylo zvoleno 
podle věku žáků. 

 V pátek 16. 3. 2018 se uskutečnila 
pro žáky 3. ročníku v místní 
knihovně Noc s Andersenem. Pro-
gram plný her soutěží a četby si pro 
ně připravila Ludmila Vichtorová s 
Marií Zábnickou. Nechyběl ani 
knihovník Alois Buček.  

 Na pondělí 19. 3. 2018 si pro naše 
žáky připravili program žáci ZUŠ 
Vsetín, pobočky Lidečko s názvem 
Byl jednou jeden... 

 V úterý 10. 4. 2018 se všichni žáci 

vydali na exkurzi do firmy REC 
Group do Starého města u Uherské-
ho Hradiště. Zúčastnili se zajíma-
vého programu ke Dni země o tří-
dění odpadů, projeli se po celém 
areálu vláčkem Steelinka, vystou-
pali na maják, odkud byl krásný 
výhled nejen na areál, ale i na celé 
okolí a prošli si KOVOZOO, které 
obývá 250 zvířátek vytvořených 
z kovového odpadu. Celá exkurze 
byla hrazena Nadací SYNOT 
v rámci projektu. 

 V pondělí 30. 4. 2018 se žáci naší 
školy vypravili do ekofarmy  AG-
ROFYTO v Horní Lidči. Celou 
farmou nás provedla Mgr. Ludmila 
Mužikovská Rumánková. Pro žáky 
byl připravený bohatý doprovodný 
program a žáci dostali také malou 
svačinu.  

 V pondělí 7. 5. 2018 byli žáci naší 
školy ve Valašských Kloboukách 
na filmovém představení Králíček 
Petr.  

 V úterý 15. 5. 2018 se uskutečnila 
již tradičně besídka ke Dni matek. 
Každá třída a žáci školní družiny si 
připravili nejen pro maminky krát-
ké vystoupení, kterým poděkovali 
maminkám za starostlivost a péči.  

 Oslava Dne dětí se v letošním škol-
ním roce konala už 18. 5. 2018. 
Klub přátel školy připravil pro žáky 
na celý den zábavný program. Vět-
šina žáků pak přespala ve Spole-
čenském centru Lidečko. 

 Žáci 1. ročníku byli 7. 6. 2018 
v knihovně v Lidečku pasováni 
pohádkovým králem p. Ing. Vojtě-
chem Ryzou na čtenáře. Celou akci 
zorganizovala a moderovala Lud-
mila Vichtorová. 

 V úterý 5. 6. 2018 se školní jídelna 
proměnila v restauraci. Obsluhy se 
výborně zhostili všichni žáci          
z 5. třídy.  

 V úterý 12. 6. 2018 se žáci naší 
školy vydali poznávat Zlínský kraj. 
Na programu byla plavba po Baťo-
vě kanálu ze Spytihněvi do Napaje-
del, návštěva Hřebčína Napajedla a 

prohlídka zámku Vizovice.  
 V průběhu měsíce června se usku-

tečnily další akce na obohacení a 
zpestření výuky. Byly to exkurze 
žáků 5. ročníku na hvězdárnu a 
žáků 4. ročníku na dopravní hřiště 
ve Vsetíně. V úterý 27. 6. 2017 
proběhla pěvecká soutěž Slavíček. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích. 
Nejlepší zpěváčkové si odnesli di-
plom a drobné ceny.  

 V období 2. 5. - 27. 6. 2018 probí-
hal povinný plavecký výcvik žáků 
2. a 3. ročníku v Městských lázních 
Vsetín. 

 Ve čtvrtek 29. 6. 2018 měli žáci 5. 
ročníku poslední zvonění. Připravi-
li si krátký program, se kterým se 
rozloučili se spolužáky v jednotli-
vých třídách. Zašli také za kamará-
dy do mateřské školy.  

 V pátek 30. 6. 2018 byl slavnostně 
ukončen školní rok 2017/2018.  

 

     Vážení rodiče, vzhledem k tomu, 
že budu končit na pozici ředitelky 
Základní školy Lidečko, dovolte mi, 
abych Vám poděkovala za dlouhole-
tou spolupráci a popřála žákům po-
hodové prázdniny a Vám příjemnou 
dovolenou. Děkuji také Obci Lideč-
ko. 

Mgr. Vladislava Spáčilová 
ředitelka ZŠ Lidečko 

 ZPRAVODAJ  I I .  

MMMĚSTSKÉĚSTSKÉĚSTSKÉ   DIVADLODIVADLODIVADLO   
ZZZLÍNLÍNLÍN   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE.........   

     Vážení příznivci divadla,  
     Městské divadlo Zlín od 4. 5. 
2018 zahajuje předplatitelskou sezo-
nu 2018/2019.  
     V této sezoně pro vás chystáme, 
kromě činoherních přestavení, i je-
den muzikál. Katalog předplatného 
2018/2019 najdete v infocentru a v 
knihovně, umístěn je také na našich 
web. stránkách www.divadlozlin.cz.  
Rezervace je možné učinit přes web, 
e-mailem prodej@divadlozlin.cz a 
na tel. 577 636 207, 419, 220. 
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     Rada obce na základě doporučení zastupitelstva obce 
vyhlásila konkurz, na který měla po 6 letech dle zákona 
právo. Využili jsme toho především jako možnost pro 
současné ředitelky na potvrzení své dosavadní práce a 
zároveň jako motivace do budoucna. Dosavadní ředitel-
ky se do konkurzu nepřihlásily.  
     Na post ředitelky mateřské školy se přihlásil pouze 
jeden uchazeč, a to slečna Magda Šviráková. Konkurzní 
komise shledala, že je schopna vykonávat post ředitelky 
Mateřské školy v Lidečku. Rada obce potvrdila doporu-
čení konkurzní komise a slečnu Magdu Švirákovou jme-
novala od 1. 8. 2018 ředitelkou Mateřské školy Lidečko, 
okres Vsetín. 
Konkurzní komise na ředitele Mateřské školy Lideč-
ko pracovala ve složení:  
Zbyněk Kulíšek (za zřizovatele) 
Ing. Ludmila Mužikovská (za zřizovatele) 
Mgr. Věra Korcová (za Krajský úřad Zlín) 
Alena Silvestrová (odborník v oblasti státní správy, or-
ganizace a řízení školství podle druhu a typu příslušné 
školy nebo školského zařízení) 
Renáta Filáková (pedagogický pracovník příspěvkové 
organizace) 
Bc. Lea Boďová (školní inspektor ČŠI) 
 

     Na post ředitele Základní školy v Lidečku se přihlási-
li dva uchazeči, a to Mgr. Lišková Alena a pan PaedDr. 
Miroslav Coufal. Konkurzní komise rozhodla, že oba 
uchazeči jsou schopni vykonávat ředitele základní školy,  
a doporučila jednohlasně zřizovateli Obci Lidečko po-

řadí 1. Mgr. Alena Lišková a 2. PaedDr. Miroslav Cou-
fal  Rada obce doporučení komise respektovala a jmeno-
vala od 1. 8. 2018 ředitelkou Základní školy Lidečko 
Mgr. Alenu Liškovou.  
Konkurzní komise na ředitele Základní školy Lideč-
ko pracovala ve složení:  
Ing. Vojtěch Ryza (za zřizovatele) 
Mgr. Martina Slováčková (za zřizovatele) 
Mgr. Olga Vallová (za Krajský úřad Zlín) 
Mgr. Martina Juřicová (odborník v oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství podle druhu a typu pří-
slušné školy nebo školského zařízení) 
Mgr. Alena Jandíková (pedagogický pracovník příspěv-
kové organizace) 
Mgr. Jana Chodníčková (školní inspektor ČŠI) 
Ing. Robert Šoman (člen školské rady) 
     V současné době ještě právníci musí potvrdit platnost 
konkurzu u základní školy, protože bylo podáno zpo-
chybnění platnosti.  Právně a metodicky konkurz vedl 
Zlínský kraj, který měl i v konkurzní komisi svého zá-
stupce. Dle vyjádření zástupců Zlínského kraje je vše 
v pořádku. 
     Zastupitelstvo obce paní Haně Kožehubové a Mgr. 
Vladislavě Spáčilové poděkovalo za dlouholetou práci 
pro mateřskou a základní školu. 
     Věříme, že nové ředitelky naváží na dosavadní práci 
a naše děti budou kvalitně připraveny na přechod na II. 
stupeň i do života.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

PPPŘEDNÁŠKAŘEDNÁŠKAŘEDNÁŠKA   PANÍPANÍPANÍ   EEEVYVYVY   HHHURTOVÉURTOVÉURTOVÉ   
     V úterý 22. 5. 2018 dostavilo 20 
maminek do zasedací místnosti OÚ v 

Lidečku vyposlechnout přednášku  
paní Evy Hurtové Dis. na téma Do-

spívání dcer - jak minimalizovat 
zdravotní problémy dospívajících 
dcer.  
     Paní Hurtová je porodní asistent-
ka s 27letou praxí, která přednáší na 
různá odborná témata a věnuje se 
ženám všech věkových kategorií. 
Mohly jsme slyšet mnoho užitečných 
rad, které mohou pomoci nejen na-
šim dcerám, ale i nám samotným. 
Hlavní myšlenkou bylo naučit se 
vnímat různé signály svého těla a 
reagovat na ně pomocí různých pří-
rodních prostředků. Na dotazy pří-
tomných maminek odpovídala paní 
Hurtová během přednášky.  

místní výbor ČČK 



Stránka 7  ZPRAVODAJ  I I .  

     V neděli dne 3. června 2018 se 
konal jako každoročně Dětský den. 
Od rána nám nepřálo počasí, a tak 
bylo rozhodnuto, že soutěže proběh-
nou v zastřešeném areálu u motores-
tu u Čertových skal. Pořadatelem 
Dětského dne byla Obec Lidečko a 
Společenský klub Lidečko.  
     Tradiční děkovná mše svatá byla 
sloužena ve farním kostele sv. Kate-
řiny duchovním otcem p. Petrem 
Martinkou za všechny složky v naší 
obci, za rodiny a za všechny živé a 
zemřelé farníky z osady Račné. Po 
skončení mše svaté byli všichni pří-
tomní pozváni na nedělní guláš u 
kostela, který připravili členové 
Mysliveckého sdružení Černava. 

Odpoledne pak nastaly pro děti oče-
kávané soutěže.  
     Dětský den se letos nesl pod ná-
zvem „Se zvířátky kolem světa“. 
Soutěže a hry si připravili naši skau-
ti, kteří na stanovištích netrpělivě 
čekali na soutěžící v zvířecích pře-
vlecích (klokan, žirafa, žabka, vosa a 
další). Děti měly zdolávat lezeckou 
stěnu, skládání puzzle, překonání 
pavoučí sítě, přenášení sladkostí 
s kolíčkem, opičí dráhu, do které se 
zapojili i rodiče dětí, a mnoho dal-
ších tematických úkolů. I přes nepří-
zeň počasí se do samotné soutěže o 
blešáky letos přihlásilo na 140 dětí 
místních i přespolních. Na dobro-
družné cestě bylo připraveno celkem 

     VÁŽENÍ DŮCHODCI MLADÍ I STARŠÍ!! 
     Třetí úterý v říjnu v 15 hodin se určitě všichni setkáme v kulturním domě 
v Lidečku na BESEDĚ S DŮCHODCI, abychom svou účastí poděkovali 
Obci Lidečko za tuto jedinečnou tradiční akci a zároveň oslavili 10. výročí 
titulu Vesnice roku 2008. Zkuste  někteří v sobě zlomit a překonat ta 
nesmyslná tvrzení, že na přátelské posezení nechodíte proto, že........, a 
přijďte se pobavit. 
Staré přísloví říká: Milujme život, dokud je čas!!                                             

Růžena Kopečková 

OSLAVA DNE DĚTÍ 11 soutěžních stanovišť pro děti a na 
jedno stanoviště bylo potřeba jedno-
ho z rodičů, kteří také soutěžili. Své 
blešáky si pak děti mohly proměnit 
ve stánku odměn za hračky podle 
svého přání. O radu a „prodej“ u 
stánku se postarala děvčata ze scho-
ly. Po soutěžích dětí měly proběh-
nout také soutěže pro dospělé, ale 
pro omezené prostory areálu bylo jen 
sekání sekyrou na přesnost, které 
připravil pan starosta a místostarosta. 
      Ráda bych tímto chtěla poděko-
vat rodičům z KPŠ (manželům Zá-
drapovým), kteří se postarali o pro-
dej občerstvení, a všem obětavým 
organizátorům a zástupcům složek, 
kteří se zapojili do příprav a průběhu 
Dětského dne. 

Milena Pavlíková 

AAAKTIVITYKTIVITYKTIVITY   SENIORŮSENIORŮSENIORŮ   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU   VVV   1. 1. 1. POLOLETÍPOLOLETÍPOLOLETÍ   ROKUROKUROKU   2018 2018 2018    
     I letos pokračujeme v nápadu po-
řádat poznávací výlety pro seniory, 
kteří mají zájem se scházet s vrstev-
níky a zajímají se o kulturu. 
 V březnu jsme navštívili kulturní 

dům ve Valašských Kloboukách  a 
výborně se pobavili. Příčinou byla 
divadelní veselohra Hon na zajíčka 
aneb Komu se nelení, tomu se zele-
ní. 

 S příchodem jara jsme zahájili 
sportovní vyžití úměrné našemu 
zdravotnímu stavu, a to hrou peta-
nque. Scházíme se za restaurací Na 
Formance, vždy po telefonické do-
hodě. Pokud by se chtěl kdokoli k 
nám přidat, zavolejte na číslo 603 
145 115 p. Janu Bajzovi - to je náš 
kapitán. 

 3. května jsme uskutečnili poznáva-
cí výlet. Ve Valašském Meziříčí 
jsme v malé firmě poznali ruční 
práci všech zaměstnanců při výrobě 
gobelínů a ručně tkaných koberců-
ÚŽASNÉ! Ve Velké Lhotě jsme 
navštívili dřevěný toleranční kostel 
z r.1783. Průvodce nás seznámil s 
historií kostelíka a životopisem 
evangelického faráře J. Karafiáta, 
který tam působil 20 let 
a napsal  knihu Broučci. Pak jsme 

pokračovali v cestě  směrem k pře-
hradě Bystřička, prošli se po její 
hrázi a výlet zakončili společným 
obědem na Bystřičce. 

 Začátkem června si 9 důchod-
kyň  užívalo mnohé z výběru po-
skytovaných služeb na týdenním 

relaxačním pobytu v Piešťanech. 
 První pololetí jsme zakončili 27. 

června účastí ve Vsetíně na přátel-
ském soutěžním klání v petanque. 
V této soutěži se nehrálo o život, 
ale jen o zábavu. 

Růžena Kopečková 
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     Po dvou sezonách skončil ukončil své působení u 
mužstva mužů hlavní trenér Aleš Vyškovský. 
V následujícím rozhovoru hodnotí dnes již bývalý trenér 
nejen uplynulou sezonu. 
     Patříte do první šestky soutěže, panuje s umístě-
ním spokojenost?  
     Když vezmu v potaz vše, co nás za tuto sezonu po-
tkalo, je to zřejmě objektivní umístění, ale abych řekl 
pravdu, myslím si, že jsme měli na to uhrát minimálně 
4. místo, které jsme drželi po podzimu. 
     Za celou sezonu bych chtěl mančaft pochválit, hrají 
zde jen místní kluci, což je opravdu rarita, jelikož se to 
všude látá, aby se to dalo nějak dohromady. Dále bych 
hodnotil pozitivně, že jsme za celou soutěž prohráli v 
normální hrací době jen 6 zápasů, stejně jak první Se-
metín, dále jsme obdrželi nejméně branek stejně jako 
Hrachovec. Bohužel jsme nedokázali z 9 zápasů, v kte-
rých jsme remizovali, aspoň půlku vyhrát na penalty a 
získat další body. 
     Tento tým má paradoxně lepší vzájemné zápasy s 
týmy z první poloviny než s týmy z druhé poloviny. V 
těchto utkáních jsme měli soupeře přehrát, ale to se nám 
nedařilo, proto jsme se trápili a nevyhrávali. Lidečku 
chybí další jeden až dva konstruktivní hráči, kteří jsou 
schopní vzít tato utkání na sebe, bohužel Aleš Číž vše 
sám nezvládal a chyběla mu podpora dalších střelců. 
     Ovlivnil výkon týmu fakt, že kanonýr Aleš Číž 
řešil narození potomků?  
     To ovlivnilo až posledních 5 - 6 kol, kdy to Aleš ře-
šil. Bohužel na jaře už mu to tam tolik nepadalo, ale to 
se stalo i jiným střelcům v této soutěži. 
     Lidečko doma nekralovalo jako v minulých letech. 
Čím to bylo? 
     Lidečko nemá moc kreativních a ofenzivních hráčů, 
proto doma, kde jsme měli tvořit, jsme s tím měli dost 
problémů. Z toho důvodu jsme i v domácím prostředí 
málo bodovali. 
     S kterými mladými hráči jste byl spokojený?   
     Asi bych to nedělil na mladé a starší hráče, nemám to 
dělení rád. Jsou tam starší hráči , bez kterých by to vů-
bec nešlo – Aleš a Radek Čížovi, Honza a Jarek No-
vosadovi, Roman Hyžák a v neposlední řadě 40letý ne-
stor Ríša Kulíšek. 
     Pak je tam velmi dobrá střední generace, na které se 
dá stavět -  Filip Samiec, Broňa Hyžák, Petr Sekula a 
Ondra Filák. 
     A nakonec mladí, u těch je to hodně jako na houpač-
ce, jednou to vyjde, jednou ne, ale mají to ve svých ru-
kou a na tuto soutěž každopádně mají. Zmínil bych Mi-
chala Garguláka, Vojtu Ryzu a Adama Hruboně. 
     Nakonec musím připomenout Robina Bučka, který je 

na tuto soutěž výborný fotbalista, který má předpoklady 
hrát i vyšší soutěže. Tuto sezonu měl smůlu na zranění 
(koleno, klíční kost). Chtěl bych mu do budoucna popřát 
pevné zdraví a ať se brzy vrátí na fotbalový trávník. 
     Z výše uvedeného si myslím, že Lidečko i do příštích 
let má předpoklady hrát v horních patrech soutěže. 
Budete pokračovat na lavičce Lidečka i v další sezo-
ně? 
     Dál již v Lidečku působit nebudu. S vedením jsme se 
domluvili, že po dvou, řekněme dobrých sezonách, je to 
tak akorát a končím. Už v zimě jsem o tom přemýšlel, 
pak jsme se domluvili, že sezonu dotáhnu do konce, a 
tak se taky stalo. Chtěl bych všem klukům v mužstvu i 
ve vedení poděkovat, že vše fungovalo, jak mělo, a vždy 
se tam budu na fotbal rád vracet. 
     Do další sezony povede mužstvo mužů z pozice hlav-
ního trenéra pan Jiří Hrbáček z Francovy Lhoty, který u 
nás již působil i během své hráčské kariéry v devadesá-
tých letech. Tímto mu přejeme v novém působišti hodně 
nejen sportovních úspěchů. 

MUŽI 

     Mužstvo dorostu vstoupilo do jarní části 
z předposledního místa pouze se šesti body 
s jednoznačným cílem, a to zachránit krajskou soutěž i 
pro nadcházející ročník. Po prvních šesti jarních kolech 
s nulovým bodovým ziskem a propadu na poslední mís-
to tabulky tomu však věřil málokdo. Pak ovšem ve 
všech utkáních do konce jarní části dokázali bodovat a 
bylo z toho nakonec dvanácté, první nesestupové místo.  
     Po sezoně v mužstvu dorostu z věkových důvodů 
končí a přechází do mužů Adam Hruboň, Michal Harná-
dek a Filip Hynek. 

TABULKA 1.B TŘÍDY MUŽŮ 
1 Semetín 26 19 0 7 82:34 57 
2 Hrachovec 26 18 0 8 43:32 53 
3 Pros. Bečva 26 17 0 9 52:42 49 
4 Val. Polanka 26 16 0 10 66:40 49 
5 Lidečko 26 13 0 13 39:32 44 
6 Horní Lideč 26 15 0 11 67:32 44 
7 Franc. Lhota 26 14 0 12 61:58 43 
8 Prlov 26 11 0 15 46:49 35 
9 Halenkov 26 11 0 15 54:61 35 
10 Hutisko 26 12 0 14 43:61 35 
11 Hovězí 26 12 0 14 49:47 35 
12 Ratiboř 26 11 0 15 45:58 32 
13 Zašová 26 8 0 18 34:67 22 
14 Lhota u Vs. 26 5 0 21 25:93 13 

DOROST 
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1 Mladcová 26 25 0 1 104:26 74 
2 Rožnov p.R. 25 23 0 2 136:26 69 
3 Val. Klobouky 26 18 0 8 81:37 55 
4 Kelč 26 15 0 11 95:70 47 
5 Kateřinice 26 15 0 11 79:72 45 
6 Holešov 24 15 0 9 54:38 43 
7 Chropyně 26 13 0 13 57:47 40 
8 Vel. Karlovice 26 10 0 16 38:62 30 
9 Fryšták 26 11 0 15 36:67 29 

10 Újezd 26 9 0 17 49:88 28 
11 Vlachovice 25 7 0 18 53:84 22 
12 Lidečko 26 7 0 19 35:67 22 
13 Bystřice p.H. 26 7 0 19 48:106 21 
14 Dolní lhota 26 5 0 21 43:118 15 

ŽÁCI 

RRROZPISOZPISOZPIS   ---   PODZIMPODZIMPODZIM   201820182018        V sobotu 23.6. proběhl na našem hřišti obecní turnaj 
v malé kopané mezi jednotlivými částmi obce. Tohoto 
sportovního klání se zúčastnilo celkem 6 týmů, a to: Pol-
ňák, Pila, Sanchez, Hulíkáč, Nádraží a Račné.  
     Turnaj byl zajímavý tím, že součástí každého muž-
stva musela být minimálně jedna žena a jeden muž starší 
40 let. Po celoodpoledních  soubojích se celkovým vítě-
zem tohoto klání a držitelem putovního poháru stal tým 
Pily. Na druhém místě skončil Hulíkáč a třetí skončil 
obhájce loňského prvenství Sanchez.  
     Po turnaji fotbalovém následoval oblíbený turnaj 
v kopání pokutových kopů. Tohoto taktéž velmi zajíma-
vého klání se zúčastnilo 67 kopajících. Zde si to za již 
umělého osvětlení okolo půlnoci rozdali o prvenství-
Šimon Gabriš a Lukáš Gargulák. Z celkového vítězství 
se nakonec radoval prvně jmenovaný. Na třetím místě se 
umístil Radek Číž. Pochvalu zaslouží taktéž pětice bran-
kářů, kteří čelili velkému množství (okolo 300) pokuto-
vých kopů. 

SK Lidečko 

OOOBECNÍBECNÍBECNÍ   TURNAJTURNAJTURNAJ   VVV   KOPANÉKOPANÉKOPANÉ   

UUUPOZORNĚNÍPOZORNĚNÍPOZORNĚNÍ   NANANA   SPLATNOSTSPLATNOSTSPLATNOST   
POPLATKUPOPLATKUPOPLATKU   ZAZAZA   KOMUNÁLNÍKOMUNÁLNÍKOMUNÁLNÍ   ODPADODPADODPAD   AAA   

POPLATKUPOPLATKUPOPLATKU   ZEZEZE   PSŮPSŮPSŮ   ZAZAZA   ROKROKROK   201820182018   

     Připomínáme, že splatnost místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále 
jen „místní poplatek za komunální odpad“) a místního 
poplatku ze psů je 31. 8. 2018.  
     Pokud poplatky nebudou zaplaceny včas a ve správ-
né výši, může správce poplatku poplatky zvýšit až na 
trojnásobek. 

11.8. So 17:00 Poličná SK Lidečko odjezd 15:15 
19.8. Ne 17:00 SK Lidečko Slavičín B   
26.8. Ne 16:30 Hovězí SK Lidečko odjezd 15:15 

2.9. Ne 16:30 SK Lidečko Ratiboř   
9.9. Ne 16:00 SK Lidečko Choryně   

16.9. Ne 16:00 Prlov SK Lidečko odjezd 14:45 
23.9. Ne 15:30 SK Lidečko Halenkov   
30.9. Ne 15:30 Franc. Lhota SK Lidečko odjezd 14:15 
7.10. Ne 15:00 SK Lidečko Prost. Bečva   

13.10. So 15:00 Semetín SK Lidečko odjezd 13:30 
21.10. Ne 15:00 SK Lidečko Val. Polanka   
27.10. So 14:30 Hutisko SK Lidečko odjezd 12:30 

4.11. Ne 14:30 SK Lidečko Horní Lideč   

MUŽI - PODZIM 2018 

DOROST - PODZIM 2018 
11.8. So 14:30 Kelč SK Lidečko odjezd 12:30 

18.08. So 17:00 SK Lidečko Lužkovice   
25.8. So 13:30 Luhačovice SK Lidečko odjezd 11:45 

1.9. So 16:30 SK Lidečko Vizovice   
8.9. So 16:00 SK Lidečko Fryšták   

16.9. Ne 13:00 Dol. Bečva SK Lidečko odjezd 11:00 
22.9. So 15:30 SK Lidečko V. Klobouky   
30.9. Ne 13:00 Kateřinice SK Lidečko odjezd 11:30 
6.10. So 15:00 SK Lidečko Holešov   

13.10. So 10:00 Louky B SK Lidečko odjezd 8:15 
20.10. So 15:00 SK Lidečko Vlachovice   
28.10. Ne 10:00 Chropyně SK Lidečko odjezd 7:30 

3.11. So 14:30 SK Lidečko V. Karlovice   

     Naši žáci se pod vedením trenéra Petra Žídka kvalifi-
kovali ze třetího místa vsetínské části okresního přeboru 
do finálové skupiny o přeborníka okresu Vsetín. Zde 
však již narazili na fyzicky a věkově vyzrálejší týmy a 
v konečné tabulce obsadili 6. místo.  

TABULKA O PŘEBORNÍKA OKRESU 
1 Jarcová 6 5 0 1 30:11 1 
2 Kelč 6 5 0 1 32:13 0 
3 Sd Ratiboř/Kateřinice 6 2 0 4 40:27 0 
4 Val. Polanka 6 2 0 4 21:25 0 
5 Sd Loučka/Rajnochovice 6 2 0 4 18:43 0 
6 Lidečko 6 2 0 4 14:33 1 

1 
0 
0 
1 
0 
0 

26 
21 
17 
13 
7 
6 

TABULKA KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOROSTU 
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NNNAŠIAŠIAŠI   JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI   VVV   II. II. II. POLOVINĚPOLOVINĚPOLOVINĚ   ROKUROKUROKU   201820182018   
Bajzová Marie 75 let   Poláchová Anežka 87 let 
Bělaška Josef 82 let   Putalová Marie 70 let 
Bojdová Anna 95 let   Ryzáková Ludmila 80 let 
Brhel Alois 75 let   Sekulová Marie 80 let 
Brhel Václav 70 let Lišková Anastázie 82 let Smolíková Ludmila 75 let 
Brhel Stanislav 82 let Mareček Jozef 83 let Surmař František 81 let 
Brhlová Marie 81 let Martinková Anna 75 let Ščotková Božena 80 let 
Buček Jan 83 let Martinková Marie 84 let Ščotková Ludmila 82 let 
Buček Jindřich 75 let Matochová Ludmila 88 let Šviráková Marie 83 let 
Bučková Anna 80 let Mikulajová Anna 91 let Vaculková Anna 81 let 
Černochová Anděla 82 let Molková Ludmila 83 let Vaculková Marie 80 let 
Daňková Jaroslava 82 let Nováková Anežka 80 let Vaněk Alois 84 let 
Foltýn Jiří 75 let Orságová Zdenka 81 let Vaněk Ladislav 84 let 
Františáková Františka 88 let Pastorčák Antonín 89 let Zádrapa František 96 let 
Hyžák Karel 75 let Pastorčáková Jaroslava 70 let Zádrapa Miloslav 75 let 
Chupíková Ludmila 84 let Pastorčáková Marie 83 let Zádrapová Marie 81 let 
Jařabová Božena 85 let Pavelková Ludmila 83 let Zichová Vlasta 75 let 
Krahulíková Marie 80 let Pavlík Alois 89 let   
Kubica Karel 84 let Pavlíková Anna 84 let   

Kulíšková Marie 80 let Plevák Ondrej 82 let   

Kubicová Etela 82 let Pechal Antonín 75 let   

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko 
vás tímto co nejsrdečněji zve 

na 49. ročník soutěže 
O PUTOVNÍ POHÁR ČERTOVÝCH SKAL 

 Bohaté občerstvení je zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

 Kdy:  neděle 5. 8. 2018 
 Kde:  areál pod Čertovými skalami Lidečko 

 Začátek:  13.00 h 

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko 
zve příznivce hasičského sportu na 

5. ROČNÍK 
 HASIČSKÉ SOUTĚŽE VETERÁNŮ 

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

  Bohaté občerstvení je zajištěno. 

            Srdečně zvou pořadatelé. 

 Kdy:  neděle 2. 9. 2018 
 Kde:  areál pod Čertovými skalami Lidečko 

 Začátek:  14.00 h 

Našim jubilantům přejeme vše 

dobré, hodně zdraví, štěstí a 

Božího požehnání. 


