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Krásné a požehnané svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí,    

   lásky, pokoje a hojnost Božího požehnání v novém roce 2019 

přeje všem občanům Lidečka  
 

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

     V pondělí 3. prosince v 16.00 ho-
din proběhla pod Čertovými skalami 
akce, která byla poprvé a sloužila 
k tomu, aby se vyzkoušelo, zda to 
bude tradiční akce.  
     Jednalo se o to, že sv. Mikuláš 
přichází k Čertovým skalám pro čle-
ny své družiny, kterými jsou čerti, 
koník, prďa a smrtka, aby se vydali 
na třídenní  obchůzku po obci. Od-
kud jinde by měly přijít všechny 
„negativní postavy“ než od Čerto-

vých skal. Tím, že máme tři skupiny,  
a to sportovce, hasiče a lyžaře, měli 
jsme 3 sv. Mikuláše. I přes nepřízeň 
počasí, protože celou dobu pořádně 
pršelo, přišla spousta lidí a všichni 
byli svědky akce, která měla premié-
ru.  
     Většina přítomných hodnotí akci 
za velmi zdařilou a jedním 
z nejsilnějších zážitků byl příchod 
všech masek od Čertových skal. Po 
příchodu starosta obce, jako rychtář, 

představil všechny jednotlivé masky 
a připomenul především to, kdo byl 
sv. Mikuláš a na jakých základech 
vznikla a udržuje se tradice třídenní 
obchůzky skupiny sv. Mikuláše 
s dalšími postavami.  
     Moc děkuji všem, kteří se přišli i 
přes velmi nepříznivé počasí podívat. 
Poděkování patří především maskám 
a skupinám za to, že se aktivně zapo-
jily do této akce, i přesto, že nevědě-
ly pořádně, do čeho jdou.   

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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     Rok 2018 se pomalu, ale jistě stá-
vá minulostí a s očekáváním hledíme 
na rok 2019.  
     V letošním roce jsme si připomí-
nali 100 let od vzniku Českosloven-
ské republiky a rok 2008, kdy jsme 
získali titul Vesnice roku 2008. 
V oblasti hodnocení obcí je to beze-
sporu největší úspěch, který jsme 
mohli získat. Moc mě těší, že udělení  
tohoto titulu ovlivnili zásadně naši 
občané, naše složky a organizace, 
obětaví lidé, no zkrátka to, jak žije-
me. Je velmi důležité připomínat a 
oslavovat důležité milníky našich 
životů. Nesmíme nikdy zapomenout 
na kořeny a na duchovní a morální 
hodnoty, které se rodily v krvi, potu 
a velkých obětech. Máme na co na-
vazovat a věřím, že nikdy nezapome-
neme na to, co je pro nás a naše děti 
důležité.  
     Kromě investičních akcí, tradič-
ních akcí, Dnů obce a jiných byl ten-
to rok rokem volebním do zastupitel-
stva naší obce. Děkuji všem, kdo 
kandidovali do zastupitelstva, proto-
že umožnili našim občanům, aby si 
mohli vybrat a zvolit zastupitelstvo, 
které bude po 4 roky rozhodovat a 
zodpovídat za rozvoj naší obce ve 
všech oblastech. Poděkování patří 
všem, kdo přišli k volbám, protože 
v těchto volbách, oproti předešlým, 
si volíme lidi, které známe a kterým 
věříme. Díky systému voleb můžeme 
volit lidi bez ohledu na to, za jakou 
stranu nebo hnutí kandidují a může-
me si vybírat, což většina voličů také 
dělala. Myslím si, že by účast, nejen 
v komunálních volbách, měla být 
větší, protože v demokratické společ-
nosti je to právo a legitimní způsob 
si zvolit ty, kteří budou rozhodovat o 
tom, co se každého z nás nějak dotý-
ká.  
     Hlavní investiční akcí bylo do-
končení a předání do nájmu 6 bytů 
v bytovém domě čp. 276 „U pily“.  
Ještě se dokončuje rekonstrukce po-
sledního bytu v přízemí, který po 

vystěhování potřeboval celkově 
opravit. Podařily se také terénní 
úpravy a zpevněné plochy kolem 
bytového domu. Z domu, který spíše 
vypadal, že je určen na zbourání, se 
podařilo zásadní rekonstrukcí udělat 
pěkný bytový dům s pěknými byty, o 
které je v naší obci velký zájem. 
Tím, že se některé práce udělaly bri-
gádně nebo našimi pracovníky, od-
borné práce prováděli živnostníci, 
koordinaci práce prováděl místosta-
rosta, tak jsme ušetřili hodně peněz 
nejen za vícepráce, které při takové 
rekonstrukci vždycky vzniknou.  
     Dokončujeme novou posilovnu 
v podkroví šaten SK Lidečko, kterou 
jsme chtěli otevřít na začátku prosin-
ce, ale musíme zrekonstruovat posi-
lovací stroje ve staré posilovně, než 
je převezeme na nové místo. Otevře-
ní posilovny proběhne v lednu 2019. 
Prostory jsou velmi pěkné a doufám, 
že všichni, kdo tam budou chodit, 
svým chováním a přístupem doká-
žou, že posilovna bude vypadat jako 
nová dlouhou dobu. Původně jsme 
počítali s tím, že posilovna bude 
sloužit jenom našim občanům pro 
základní posilovací cviky. Zájem i 
z vedlejších obcí je velký a nová po-
silovna by to všechno měla zvlád-
nout. Přesný termín otevření posilov-
ny se dozvíte ze stránek obce a 
z úřední desky.   
     Vítězná firma z výběrového řízení 

Strabag a.s. položila přes 3 000 m2 
nového živičného asfaltobetonového 
koberce v různých částech obce a 
také v areálu obecních garáží, kde 
máme sběrné místo na odpady.  Vy-
měnilo se 150 svítidel na veřejném 
osvětlení za LED diodová svítidla. 
Rozšířily se vodovodní řády, stoková 
kanalizace a dešťová kanalizace 
v některých částech obce. Velkým a 
samostatným tématem je budova 
motorestu Čertovy skály. Touto vý-
zvou a zároveň velkým problémem 
se bude zabývat samostatný článek.  
Prováděla se údržba a oprava obecní-
ho majetku, úklid a údržba veřejné 
zeleně atd. Podařilo se zase udělat 
kus práce a věřím, že tomu bude i 
roce 2019.  
     Závěrem toho článku chci podě-
kovat všem, kteří mě podpořili ve 
volbách. Doufám, že vaši důvěru 
nezklamu. Je toho před námi mnoho 
a nebude někdy jednoduché najít 
ideální řešení a také sehnat nějaké 
dotace, ale určitě mohu slíbit, že pro 
to udělám vše, co bude v mých si-
lách.  
     Přeji vám všem požehnané a ra-
dostné prožití vánočních svátku 
v pokoji a radosti se svými nejbližší-
mi a v roce 2019 hodně zdraví, štěstí, 
úspěchů v práci i v osobním životě, 
mnoho malých radostí ve zdánlivě 
všedních dnech, otevřené srdce pro 
potřeby druhých, mnoho tolerance a 
nadhledu a Boží požehnání. 

 Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

ROK 2018ROK 2018ROK 2018   

     Po velmi pěkných ohlasech jsme se rozhodli, že opět 
po roce se 1. 1. 2019 v 17.30 h potkáme na horizontu 
nad hřbitovem a společně zazpíváme státní hymnu a po-
přejeme si do nového roku u vatry, která bude mít zákla-
dy z našeho pokáceného máje.  
     Všichni jste srdečně zváni a věřím, že se nás opět 
sejde hodně a společně zahájíme nový rok 2019. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

VVVATRAATRAATRA   NANANA   NNNOVÝOVÝOVÝ   ROKROKROK   
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Zastupitelstvo Obce Lidečko na svém ustavujícím zasedání dne 30. 
10. 2018 zvolilo: 
STAROSTA OBCE - Ing. Vojtěch Ryza 
MÍSTOSTAROSTA OBCE -  Zbyněk Kulíšek 
RADA OBCE -   Ing. Vojtěch Ryza, Zbyněk Kulíšek, Ing. Jaroslav Ru-
mánek, Ph.D., Josef Kulíšek, Ing. Josef Gargulák 
PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU - Ing. Jaroslav Rumánek, Ph.D. 
PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU- Ing. Petr Gargulák 

SSSAMOSPRÁVAAMOSPRÁVAAMOSPRÁVA   OBCEOBCEOBCE   PPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ   
     Děkuji všem spoluobčanům, kteří 
mě podpořil i svým hlasem 
v komunálních volbách ve funkci 
místostarosty obce. Velmi si vážím 
vaší důvěry, kterou se budu snažit 
co nejvíce využít ve prospěch naší 
obce.  
     Také chci poděkovat všem jed-
notlivcům a složkám za spolupráci 
při pořádání všech akcí, které jsme 
s vaší velkou pomocí mohli uskuteč-
nit. Bez vás by nebylo možné tyto 
akce zvládnout. Doufám, že naše 
spolupráce bude i nadále pokračo-
vat. Rád uvítám jakékoliv připomín-
ky na zlepšení nebo návrhy na úplně 
nové akce, které by se u nás 
v Lidečku mohly uskutečnit.  
     Závěrem bych vám rád popřál 
krásné a pokojné prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2019 hodně 
zdraví, štěstí a ať se vám splní 
všechna vaše předsevzetí. 

Zbyněk Kulíšek 
místostarosta obce 

VVVÝSADBAÝSADBAÝSADBA   STROMOVÉSTROMOVÉSTROMOVÉ   ALEJEALEJEALEJE   

     V sobotu 3.11.2018 se sešly složky a organizace, které působí v naší obci, 
k vysazení 60 ks stromků. Osobně musím zdůraznit, že jsem byl hrdý a vel-
mi potěšen nejen z účasti, protože se nás sešlo kolem 100, ale s velmi pěk-
ným přístupem a z toho, že tam bylo velké množství dětí. Právě děti budou 
za 50 let vzpomínat a o alej starat.  

 Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

SDH LSDH LSDH LIDEČKOIDEČKOIDEČKO      
zve své členy na Výroční valnou 
hromadu, která se uskuteční 
v sobotu 5. 1. 2019 v 17:00 
hodin ve velkém sále 
S p o l e č e n s k é h o  c e n t r a 
v Lidečku.  
     Očekáváme účast členů ve 
stejnokroji. 

ČČK INFORMUJE….ČČK INFORMUJE….ČČK INFORMUJE….   
     V prosinci jsme si opět daly od 
schůzování pauzu s tím, že se chce-
me v době adventu věnovat svým 
rodinám a přípravám na vánoční 
svátky.   
     Naším posledním setkáním 
v tomto roce byla mše svatá 14. pro-
since v kostele sv. Kateřiny 
v Lidečku, která byla obětována za 
zemřelé a živé členy místní skupiny 
Červeného kříže. 

     Na všechny členy Českého červe-
ného kříže a pozvané hosty se bude-
me těšit na výroční schůzi, která se 
bude konat 5. 1. 2019 ve 14.30 h 
v malém sále Společenského centra. 
     Za celý výbor ČČK vám všem 
přejeme Bohem požehnané svátky 
vánoční, prožité ve zdraví a pokoji 
v kruhu svých nejbližších. 

výbor ČČK 

     Ani v měsíci listopadu naše míst-
ní skupina Červeného kříže nezahá-
lela. Na schůzi jsme se společně do-
mluvily na tom, kdo a co zařídí na již 
tradiční Lidečkovský jarmark. Letos 
jsme naši nabídku rozšířily i o punč 
pro děti. Jelikož máme skoro všech-
ny malé děti, jsme si opět ve stánku 
rozdělily služby, abychom se mohly 
jarmarku zúčastnit i jako návštěvníci 
se svými rodinami. 
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SPOLEČENSKÝ KLUB  LIDEČKO 
     děkuje všem spoluobčanům, kteří se v roce 2018 aktivně podíle-
li na organizaci akcí klubu, ale také těm, kteří se těchto akcí zúčast-
nili a tím podpořili Společenský klub. 
     Společenský klub přeje všem spoluobčanům příjemné a klidné 
prožití Vánoc a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí, Božího požehná-
ní a osobní pohody. 

     Problém budovy motorestu je be-
zesporu opakujícím se a hlavním 
tématem několika zasedání zastupi-
telstva obce.  
     Máme zpracovanou studii a také 
vydané stavební povolení na celko-
vou rekonstrukci včetně dokumenta-
ce pro realizaci stavby. Zastupitel-
stvo vnímá důležitost řešení Moto-
restu Čertovy skály, ale všichni jsme 
si vědomi toho, že máme připravené 
i další zajímavé a potřebné projekty, 
které budou pro naše občany větším 
využitím, než je motorest. Přesto 
budova motorestu je v majetku obce 
a již přišel čas na její celkovou re-
konstrukci. Samozřejmě, že na její 
využití mohou a jsou různé názory.  
     Zastupitelstvo obce na svém 3. 
zasedání 6. 12. 2018 rozhodlo, že 
schvaluje rekonstrukci budovy Mo-
torestu Čertovy skály v první části, 
která by měla být dokončena do 
dubna 2020, v rozsahu: ubytování – 
všechny pokoje, výtahy, zateplení 

     Nejde si nevšimnout, kolik lidí 
pravidelně v sezoně navštěvuje naše 
Čertovy skály a potřebují občerstvit. 
Proto se vyhlašuje výzva na sezonní 
pronájem dřevě- nice u motorestu na 
zajištění občerstvení pro návštěvníky 
a hosty. Všichni, kdo doposud pro-
vozovali motorest, jednoznačně pot-
vrdili, že v létě vydělávají na zimu. 
Proto preferujeme zajištění ce-
loročního ubytování v pokojích před 
celoročním provozem restaurace a 
zaměřujeme se na zajištění ob-
čerstvení především v letním období 
s venkovním posezením. Díky 
„finančnímu zdraví” jsme schopni se 
nejen pustit do rekonstrukce motore-
stu, ale udělat i další potřebné inves-
tice.  
     Věříme, že cesta, kterou jsme se 
vydali, bude cestou, která povede k 
tomu, že motorest bude dělat dobré 
jméno naší obci.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

MMMOTORESTOTORESTOTOREST   ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   
budovy, prostor restaurace, částečná 
rekonstrukce kuchyně, rekonstrukce 
venkovních prostor - parkoviště. S 
tím, že ubytování včetně snídání by 
provozovala Obec Lidečko. Zároveň 
se musí vyřešit detailní design jed-
notlivých pokojů a najít schopného 
koordinátora prací a stavební dozor, 
protože chceme při rekonstrukci 
využít živnostníky v jednotlivých 
odbornostech. V současné době se 
pokračuje vlastními silami v de-
molici bývalých sociálních zařízení a 
vyklízení prostor, aby mohla začít 
vlastní rekonstrukce.  
     Věříme, že v první polovině roku 
2020 využijí první hosté k ubytování 
náš motorest. Možná si položíte 
otázku, proč řešíme hlavně jenom 
ubytování. Je to proto, aby se během 
5 let udělaly i další projekty v obci a 
nejenom motorest a take proto, že v 
celém Hornolidečsku a Valašsko-
Klobucku chybí kvalitní ubytování 
hotelového typu.  

     Někteří obyvatelé obce si myslí, 
že obecní úřad by měl řešit problé-
my mezi občany ve věci pozemků a 
měl by vstupovat do určení hranice. 
Celou problematiku řeší Katastrální 
úřad Zlínského kraje, pro nás je to 
pracoviště ve Vsetíně. Jenom tam je 
možné řešit otázky ve věci pozem-
ků. O hranici pozemků vypovídá 
platná katastrální mapa. Přesné urče-
ní hranice pozemků může provést 
pouze geodet – zeměměřič, který na 

PPPOZEMKYOZEMKYOZEMKY   AAA   HRANICEHRANICEHRANICE   
to má platné oprávnění, je proškolen 
a vychází z dat katastrálního úřadu a 
platné katastrální mapy. Z toho jasně 
vyplývá, že obec nemůže a ani nesmí 
vstupovat do problematiky určování 
hranice nebo problémů s tím spoje-
ných. Když obec chce zjistit, kde je 
hranice, tak si také ona objedná ze-
měměřiče, stejně jako to udělají ob-
čané. Zeměměřič je jediný, který 
ukáže po zaměření, kde je hranice. 

 Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

OOODPADYDPADYDPADY   
     Každý z nás by si měl položit 
otázku, zda pořádně třídí odpady 
nebo má v tom rezervy. Pozná se to 
podle toho, co končí v popelnici. 
Bohužel v popelnici končí odpady, 
které by měly být vytříděny a skončit 
v pytlích nebo kontejnerech urče-
ných pro daný druh odpadu.  Neje-
nom, že získáváme od společnosti 
EKO-KOM finanční prostředky za 
každou vytříděnou tunu odpadu, ale 
také můžeme v rámci soutěže ve věci 
třídění odpadů získat zajímavé oce-
nění.  
     Bohužel v současné době ve třídě-
ní máme velké rezervy, což je velká 
škoda, protože nevěřím tomu, že by 
většině občanům bylo třídění lhostej-
né. Je to na každém z nás, jak se 
k tomu postavíme. 

Ing. Vojtěch Ryza  
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1. Lukáš a Tomáš Kubicovi 54,2 kg 
2. Jonáš a Tadeáš Machů 51,8 kg 
3. Adéla, Kateřina a Vojtěch Šomanovi 39,7 kg 
4. Šimon Surových 28,1 kg 
5. Aneta a Filip Kulíškovi 28,0 kg 
6. Marek Pochylý 26,5 kg 
7. Monika a Klára Smolíkovy 24,0 kg 
8. Lucie a Ondřej Bučkovi 19,0 kg 
9. Eliška Cimbálníková 16,0 kg 

10. Lukáš a Václav Martinkovi 15,0 kg 
11. Karolína a Magdaléna Rumanovy 13,3 kg 
12. Pavlína, Matěj a Šimon Zádrapovi 12,0 kg 
13. Pavel a Adam Hrnčiříkovi 10,0 kg 
14. František, Anežka a Vojtěch Smítkovi 9,5 kg 
15. Marianna a Dorotea Juřičkovy 8,5 kg 
16. Alžběta Vichtorová 7,5 kg 
17. Miriam, Irena a Jan Novotní 6,7 kg 

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. 

KKKLUBLUBLUB   DŮCHODCŮDŮCHODCŮDŮCHODCŮ   AAA   NNNEBOJSOVÉEBOJSOVÉEBOJSOVÉ   
     O činnosti této organizace v 1. pololetí 2018  byli 
občané podrobně informováni ve Zpravodaji II./2018. 
     Ve 2. pololetí 2018 : 
 Od července do října Nebojsové připravovali svůj po-

slední kulturní program na tradiční Besedu s důchodci. 
Zda jsme nacvičovali pilně, to posoudili ti, kteří naše 
vystoupení viděli. 

 V listopadu účinkovali Nebojsové v Horní Lidči na 

jejich Besedě s důchodci. Všem přítomným občanům 
se naše pobavení moc líbilo. 

 V prosinci jsme se ještě 2krát sešli. Poprvé jsme spo-
lečně s dalšími seniory z Lidečka uskutečnili velmi 
zajímavou a poučnou exkurzi v naší čističce u moto-
restu (děkujeme p. L. Bližňákovi) a pak se šli  podívat 
na čerty ke skalám. Podruhé jsme se zúčastnili  zaháje-
ní výstavy betlémů ve SC Lidečko, zhlédli  kouzelné 
divadelní představení v provedení našich dětí z Lideč-
ka a podpořili svým zpěvem akci Česko zpívá koledy. 
Všechno bylo skvělé! 

     A co bude dál? 
     Přes zimu si všichni odpočineme a na jaře hned vyra-
zíme do okolí nejen za poznáváním, ale hlavně, aby-
chom se zase sešli. 
     Pokud by se chtěl k nám někdo ze seniorů přidat 
(nemusí být členem Klubu důchodců), rádi ho přijmeme. 
Stačí, když svůj zájem oznámí p. Kopečkové  
(732718812), aby vás mohla informovat o připravované 
akci. 
     Jménem Nebojsů přeji všem občanům krásné a po-
žehnané svátky vánoční i celý nový rok 2019. 

 R. Kopečková 
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     Po delší odmlce si 
můžete opět přečíst 
několik řádků o ak-
cích a dění mezi skau-
ty a skautkami.  

     První velkou společnou akcí byla 
na počátku října návštěva Zlína a 
Noci vědců. Jde o populárně-
naučnou aktivitu pod hlavičkou pře-
devším vysokých škol. My, starší,  
jsme si společně zařádili, dozvěděli 
se něco nového a vyzkoušeli jsme 
nepřeberné množství experimentů a 
pokusů na Fakultě technologické. 
Podařilo se nám navštívit i zlínskou 
zajímavost, a to vyhlídku na Baťově 
mrakodrapu. 
     V říjnu jsme si byli společně zařá-
dit na paintballovém hřišti za Va-
lašským Meziříčím. Každý ze zú-
častněných obdržel nejednou barev-
nou kuličkou, na kterů si pak nějaků 
dobu pamatoval. Určitě pojedem i 
příště a ve větším počtu, ať je víc 
veselo. Další říjnovou sobotu jsme 
vypomohli s přípravou doprovodné-
ho programu na Hospodářském dnu, 
který proběhl na ekofarmě Agrofyto 
v Lidečku. 
     Koncem října jsme si nechali pod 
v ed en í m P e t r a  Go l d ma n na 
(Sportovní–klub.cz) zorganizovat 
zážitkový kurz první pomoci na 
myslivecké chatě v Račném. Pro ně-

které šlo jen o opakování život za-
chraňujících úkonů, pro jiné oboha-
cující setkání a zajímavá praxe a pro 
další předpříprava na kurz zdravot-
n í k a  z o t a v o v a c í c h  a k c í 
v Kroměříži, z kterého nám 
v listopadu vyrostly tři nové zdravot-
nické posily do Střediska. 
     Tak jako i ostatní složky jsme 
vypomohli krumpáčem, lopatů i ru-
kama při vysazování aleje stromů ke 
100 letům vzniku Československa. 
     Na přelomu listopadu a prosince 
vyrazíme na chatu na vsetínských 
Nivách. Bude nás doslova plný dům . 
Užijeme si spoustu her, určitě si vyz-
kůšáme něco nového, podíváme sa 

po okolí a do pěkné přírody. 
     A možná nejdůležitější zpráva za 
tento podzim je, že se v Horní Lidči 
podařilo založit první skupinku 
skautských benjamínků. Je to sku-
pinka dětiček ve věku od 4 do 6 až 7 
let. Scházejí se jednou do týdne na 
pravidelných schůzkách, na kterých 
si nejen hrají v klubovně, ale přede-
vším vyrážejí do okolí a prozkoumá-
vají okolní přírodu. Popřejme jim 
mnoho radosti, úsměvů na tvářičkách 
a ať sa nejmenším skauťátkom líbí. 
Navíc to vypadá, že se nám začát-
kem jara podaří rozjet družinku ben-
jamínků i v Lidečku… 
     V prosinci nás ještě čeká doveze-
ní a roznesení Betlémského světla 
na Štědrý den. Na silvestra si udělá-
me mal ů s ka ut s ků pár ty 
s promítáním fotek. Určitě nás ne-
mine Skautský ples a možná i led-
nové, zimní přespávání na tábořiš-
ti . 
Pod dohledem sepsal Ondřej Ru-
dolf, tak řečený Bomba, zástupce 
vůdkyně střediska Lidečko, Junák – 
český skaut, z. s. 
     Více se můžete dozvědět na strán-
kách Facebook – Skaut Lidečko/
Horní Lideč 

SSSKAUTIKAUTIKAUTI   AAA   SKAUTKYSKAUTKYSKAUTKY, , , PODZIMPODZIMPODZIM   201820182018   
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12. S12. S12. SETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SCHOLSCHOLSCHOL   

     „Vy jste světlo světa? Vy jste sůl země“- tak znělo 
motto letošního 12. Setkání schol, které se uskutečnilo u 
nás v Lidečku v sobotu 17. listopadu 2018.  
     Do naší obce a farnosti zavítalo 24 schol z celé olo-
moucké diecéze a jedna schola ze Slovenska. V letošním 
roce přijely scholy s o to větším zájmem v počtu 406 
účastníků. Jsme moc vděční a máme vekou radost z tak 
obrovského počtu, zájmu a nadšení všech schol.  
     Setkání jsme zahájili už v pátek večer modlitbou 
„večer chval“ s kapelou Chvály Olomouc. Sobotní den 
začal mší svatou, kterou sloužil o. arcibiskup Jan Graub-
ner spolu s mnoha dalšími kněžími a hudebně ji dopro-
vodila schola z Boršic. Následující program probíhal ve 
Společenském centru, kde postupně vystoupily všechny 
scholy: Beluša (SK), Francova Lhota, Horní Lideč, Hoš-
ťálková, Karolinka, Kroměříž, Lidečko, Nedašov, Niv-
nice, Slopné, Šanov, Uherský Brod, Újezd, Valašská 
Polanka, Velké Karlovice, malá a velká schola ze Vsetí-
na, Zubří, Želechovice a Sulíkov. Schola z Malenovic 
přijela s divadelním představení „Dveře do nebe. Také 
mezi nás přijely děti z Dětského domova Smolina a hos-
té z diecézního centra pro mládež z Olomouce a zástupci 
mládeže vsetínského děkanátu. 
     Byl zajištěn i pestrý doprovodný program: výtvarné 
dílny, kde si děti mohly vyrobit čelenky, placky, některé 
si nechaly uplést copánky s bavlnkou, měly možnost 
nazdobit si perníčky, nechat si namalovat na obličej aj.. 
S obrovským úspěchem se setkaly program 
„Záchranářští psi“ a bublinová show Pavla Rollera. Je 
pro nás velkou radostí, že na tento program přišla i širo-
ká veřejnost, nejen účastníci této akce. V programu také 
vystoupily dvě kapely: slovenská kapela And(že)lino a 
kapela M & MEN'S. V rámci motta letošního ročníku 
jsme si připravili scénku „Vy jste světlo světa“. Prožili 
jsme moc hezký den plný zpěvu a radostí. Největším a 
opravdu silným povzbuzením pro nás organizátory bylo 
v letošním roce to, že děti a mladí ze schol přijeli s ob-
rovským nadšením a vděčností, že můžou na Setkání 
schol přijet, což nás opravdu moc potěšilo a utvrdilo nás 
to v tom, že Setkání schol má smysl i nadále pořádat. 
Vzájemně jsme se povzbudili, inspirovali, poznali nové 
přátele, kamarády a společně jsme také zpívali a chválili 
Pána Boha!  
     Velké PODĚKOVÁNÍ patří všem, kdo jste toto se-
tkání podpořili svou přítomností, všem pomocníkům, 
ochotným lidem a také všem sponzorům, kteří nám po-
mohli hmotným nebo finančním darem. Díky Pánu Bo-
hu za každého účastníka, návštěvníka, za každého, kdo s 
námi vytvořil a prožil tento nádherný den.    

schola Lidečko 
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šem“. Členové zahrádkářského spolku předvedli rozpor-
cování a zpracování prasete. Tradičně největší zájem byl 
o prodej zabijačkových specialit a pochutin, produktů 
našich včelařů, svíček, ručně zhotovených výrobků, do-
mácích marmelád a sýrů.  
     Lidečkovský jarmark navštívily také naše „čertice“, 
které byly zpestřením pro všechny návštěvníky. O potě-
šení všech přítomných se postaral pan Molek, který jar-
mark obohatil o možnost projížďky na koni a přivedl 
také svoji zvířecí družinu. K dobré náladě u svařeného 
vína, punče a valašských frgálů hrála dechová hudba Li-
dečanka.  
     Velký dík patří všem organizátorům za pomoc s pří-
pravou celé akce. Ke zdaru jarmarku přispěl především 
zájem vás, našich občanů, že jste jarmark navštívili.  

 Milena Pavlíková 

     V sobotu 10. listopadu 2018 se uskutečnil již 13. Li-
dečkovský jarmark, na jehož pořádání se podílely složky 
naší obce, a to pod patronací Společenského klubu a Ob-
ce Lidečko.  
     O doprovodný program ve Společenském centru se 
postaral národopisný soubor Závršan z Návojné. Členo-
vé souboru předvedli ukázky draní peří, práci na kolo-
vratu, lámání lnu, výrobu loučí. Při práci si zazpívali, 
čímž potěšili návštěvníky jarmarku. Své hotové výrobky 
i řezbářské umění předvedl také pan Alois Zádrapa. Vý-
robky z hlíny vystavily děti a maminky z keramického 
kroužku.  
     Zároveň probíhala soutěž   „O nejchutnější pomazán-
ku“.  Tříčlenná porota vyhodnocovala z celkem 20 vzor-
ků. (Recepty jsou přílohou Zpravodaje a můžete je vy-
zkoušet). Na jarmarku proběhla také „zabíjačka po na-

MMMIKULÁŠSKÉIKULÁŠSKÉIKULÁŠSKÉ   TVOŘENÍTVOŘENÍTVOŘENÍ   VVV   KNIHOVNĚKNIHOVNĚKNIHOVNĚ   

13. L13. L13. LIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝ   JARMARKJARMARKJARMARK   

     Ve středu 28. listopadu byla naše místní knihovna plná nejen dětí, ale i čertů, Mikulášů a andělů, které si zde 
mohly z nejrůznějších materiálů vyrobit.  
     Děti přišly v opravdu hojném počtu, některé i se svými rodiči, prarodiči. Máme velkou radost, že děti mají zájem 
a rádi navštěvují naši knihovnu. 
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TFA TFA TFA ŽENYŽENYŽENY   201820182018   

     „TFA-TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE“ 
v překladu to znamená „NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽI-
JE“.  
     Co tento sport obnáší? Je to zdolávání různých překá-
žek v hasičském zásahovém obleku včetně přilby a dý-
chacího přístroje. Tyto překážky denně zvládají profesi-
onální hasiči. Jako je např. zdolávání dvoumetrové bari-
éry, převracení pneumatiky od traktoru, tažení 80 kg 
figuríny Reitegovým způsobem, motání hadic, přeska-
kování pneumatik položených na zemi, tahání závaží do 
druhého patra, nesení kanistrů o váze 20 kg, hammerbox 
(údery 10 kg kladivem), … 
     Na trati jsme si často sáhly na dno svých sil. Každá 
trať má své kouzlo, některé závody jsme zdolávaly při 
30 stupních v plné hasičské výstroji. Přesto všechno ani 
jedna tyto náročné tratě nevzdala a dokončila se ctí. 
     Letošní sezónu TFA jsme zahájily soutěží ve Slavičí-
ně v červnu. Posléze následovalo dalších pět soutěží. A 
to Jarcová, Růžďka, Halenkov, Valašské Klobouky a 
poslední soutěž proběhla v září na Jasence, kde bylo i 
celkové vyhlášení Vsacké ligy TFA. Pro nás, jako tým, 
byla sezona 2018 velmi úspěšná. Celkem jsme vyhrály 
první místo pětkrát a jednou jsme obsadily druhé místo. 
     Po sečtení všech bodů jsme obsadily 1. místo v týmu 
žen. Za jednotlivce obsadila Ludmila Mikulínová 2. 

místo, Barbora Mužikovská 7. místo, Machalová Jarmila 
8. místo a Michaela Juráňová 9. místo. 
     V kategorii ženy nad 30 let obsadila Ludmila Mikulí-
nová 2. místo, Barbora Mužikovská 4. místo a Jarmila 
Machalová 5. místo. 
     Tímto děkujeme svým rodinám, přátelům a taky sbo-
ru SDH Lidečko za morální podporu. 

tým žen TFA Lidečko 

ČČČINNOSTINNOSTINNOST   MLADÝCHMLADÝCHMLADÝCH   HASIČŮHASIČŮHASIČŮ   VVV   UPLYNULÉUPLYNULÉUPLYNULÉ   SEZONĚSEZONĚSEZONĚ   
     Za uplynulou sezonu se mladí 
hasiči sešli zhruba 30x, jak mladší,  
tak i starší žáci. 
       Zúčastnili se celkem 7 soutěží, a 
to 5 pohárových, jednoho obvodové-
ho kola a Závodu hasičské všestran-
nosti. Mladší žáci se umístili na ob-
vodovém kole na 4. místě a na ZHV-
na 17. místě z 30 družstev, dále pak 
na pohárových soutěžích 1x na 4., 6. 
a 7. místě, 2x na 5. místě. 
     V celkovém umístění ve hře PLA-
MEN obsadili naši mladší žáci hezké 
8. místo z 20 družstev.  
     Starší žáci se umístili na obvodo-
vém kole na 9. místě a na ZHV na 
31. místě, dále pak na pohárových 
soutěžích na 2., 5., 8., 9. a 10. místě. 
V celkovém umístění ve hře PLA-
MEN obsadili 12. místo z 23 druž-
stev. V září jsme již zahájili sezonu 
2018-2019 s cílem lepších výsledků, 

než bylo doposud. 
     Mimo sportovní činnost jsme se 
zapojili do několika obecních akcí: 
podpořili jsme sázení stromků do 
nové aleje nad hřbitovem a také jsme 
svou účastí podpořili zahájení tří-    
denní mikulášské obchůzky pod ska-
lami, kde naše mladé hasiče přišel 
pozdravit sám sv. Mikuláš a všem za 
jejich snažení nadělil sladké balíčky. 

Nejbližší naší akcí je zdobení stro-
mečku na zbrojnici a začátkem nové-
ho roku ýýroční valná hromada 
SDH, která se uskuteční v sobotu    
5. 1. 2019.  
     Vám všem přejeme poklidné pro-
žití svátků vánočních bez shonu, 
stresu a hádek a do nového roku pře-
devším zdraví. 

vedoucí mládeže SDH 
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vuje 50 dětí z naší školy pravidelně 
v doprovodu s paními učitelkami 
divadelní představení ve Zlíně. 

 V měsíci prosinci si děti a některé 
pracovnice naší školy  zakoupily 
vánoční hvězdu, čímž přispěly He-
matologicko-onkologickému oddě-
lení Dětské kliniky v  Olomouci. 
Bylo zakoupeno celkem 103 vá-
nočních hvězd. Velké poděkování 
patří vám všem, kteří jste tuto dob-
rovolnou akci podpořili. 

 Dne 6. prosince za dětmi přišel Mi-
kuláš s čerty. Děti zpívaly a před-
nášely říkanky, čímž si zasloužily 
sladkou odměnu od Mikuláše. Po-
děkování náleží Klubu přátel ško-
ly, který se na této akci podílel. 

 Závěr tohoto kalendářního roku byl 
tradičně zakončen zapojením do 
projektu Česko zpívá koledy. Ve 
spolupráci se Společenským cen-
trem, Farou a Obcí Lidečko tak 
vznikl bohatý kulturní program, 
který zahrnoval divadelní předsta-
vení, rozsvícení vánočního stromu 
a ochutnávku punče. Děti z naší 
školy zazpívaly pod vedením paní 
učitelky Hany Mojžíškové vánoční 

koledy, které se  zpívaly na mnoha 
místech ČR. Tato adventní akce 
byla dána na vědomí široké veřej-
nosti a povedla se. Postupně zpíva-
lo téměř celé Lidečko……
Děkujeme za podporu a za vaši 
účast. Poděkování náleží rovněž 
našemu zřizovateli Obci Lidečko. 
Oceňuji pomoc při sběru, zajištění 
odvozu vyřazených věcí a ochotu 
při řešení některých nečekaných 
událostí týkajících se provozu ško-
ly. Děkuji. 

 Velmi přínosnou akcí pro děti byla 
návštěva Hostětína, kde si vyprá-
věly o vánočních tradicích, podíle-
ly se na pečení vánočky a získáva-
ly jiné praktické dovednosti včetně 
přípravy punče, atd. 

 Rozloučení se starým rokem si děti 
užijí poslední školní den před zim-
ními prázdninami a to formou vá-
nočních besídek ve svých třídách. 

     Na závěr přejeme vám všem kou-
zelné Vánoce s pravou vánoční at-
mosférou a hodně zdraví, štěstí a lás-
ky po celý rok 2019. 

Mgr. Alena Lišková 
ředitelka školy 

     Základní škola Lidečko zahájila 
školní rok 2018/2019 dne 3. září  
2018. Ve škole došlo k určitým změ-
nám v  personálním obsazení. 
     Nově u nás vyučuje paní učitelka 
Mgr. Jana Mačková, která provází 
povinnou školní docházkou našich 
18 prvňáčků. Ve 4. třídě pracuje asi-
stentka pedagoga paní Bc. Lenka 
Baklíková. O bezpečnost školy se 
stará paní Alena Filová.  
     V současné době navštěvuje naši 
školu 77 dětí. 
 V září na začátku školního roku 

nás oslovil Český rozhlas Zlín a 
většina našich žáků se zapojila do 
projektu  Moravské děti. Nácvik 
písní proběhl pod vedením paní 
učitelky Hany Mojžíškové. Násled-
ně proběhlo nahrávání dětí a asi za 
týden běžely písně v Českém roz-
hlase Zlín. 

 Sté výročí vzniku samostatné ČSR 
uctily děti v národních barvách. 

 I nadále se žáci naší školy realizují 
v zájmových útvarech, které vedou 
naše paní učitelky a jedna externí 
pracovnice. Ve škole zahájily svou 
činnost následně  kroužek výtvar-
ný, sborový zpěv a anglický jazyk. 
Dále se děti mohou vzdělávat v 
Klubu zábavné logiky a deskových 
her, případně si své vědomosti opa-
kovat a doplňovat zábavnou for-
mou v doučování. V rámci školní 
družiny jsou děti motivovány 
k upevňování čtenářské gramot-
nosti prostřednictvím čtenářského  
klubu. Všechny třídy se zúčastnily 
besedy, kterou pro děti připravily 
paní knihovnice V. Povalačová a 
paní  Mgr. M. Kovalčíková formou 
tzv. scénického čtení. 

 V rámci předcházení výchovným 
problémům se všechny třídy aktiv-
ně zúčastnily preventivního pro-
gramu – etické dílny, kdy s dětmi 
pracovala externí pracovnice, která 
dětem sestavila zábavný program.  

 Jako každoročně, tak i letos navště-

ČČČINNOSTINNOSTINNOST   ZZZÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   
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TTTOPNÁOPNÁOPNÁ   SEZONASEZONASEZONA   
KONTROLA STAČÍ JEDNOU ROČNĚKONTROLA STAČÍ JEDNOU ROČNĚKONTROLA STAČÍ JEDNOU ROČNĚ   
     Zákon stanovuje, že kontrola každého komína komi-
níkem musí proběhnout minimálně jednou ročně. Kdo 
toto nařízení nesplní, hrozí mu pokuta až deset tisíc ko-
run. A je přitom jedno, jestli se jedná o domácnost vytá-
pěnou uhlím nebo dřevem, případně jestli k topení pou-
žívá plyn. A stejně tak nezáleží na tom, jestli se jedná o 
dům k celoročnímu bydlení, nebo jen o rekreační objekt. 
     Cena za kontrolu provedenou kominíkem, který o 
kontrole vystaví i jednoduchý protokol, se obvykle po-
hybuje okolo pěti set korun, což je ve srovnání 
s možnou pokutou, ale především s možnou škodou způ-

PPPŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍ   ZPRÁVIČKYZPRÁVIČKYZPRÁVIČKY   ZZZ   NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   ŠKOLIČKYŠKOLIČKYŠKOLIČKY   
     Letošní školní rok 2018/2019 jsme započali velkou 
změnou ve složení zaměstnanců školy. Paní Hana Ko-
žehubová, která v MŠ pracovala 28 let jako ředitelka, 
tuto pozici opustila a předala funkci ředitelky p. učitelce 
Magdě Mičatkové. 
     Do školky v současné době dochází 49 dětí. V rámci 
inkluze jsou v obou třídách integrovány dvě děti se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. U každého z nich by-
ly zřízeny pozice asistenta pedagoga. 
     Od října byla s pomocí úřadu práce zajištěna pro MŠ 
vrátná. 
     Školní kuchyně vaří v tomto roce pro 49 dětí mateř-
ské školy, 74 žáků základní školy a 52 cizích strávníků. 
     V rámci plnění školního vzdělávacího programu, kde 
jsou s dětmi plněny úkoly vyplývající z tohoto školního 
dokumentu, proběhlo od září také několik dalších akcí: 
 Zhlédli jsme několik divadelních představení – zábav-

ných i poučných. 
 Vydali jsme se na prohlídku místního kravína, kde 

jsme si zaskákali do hromady sena, což se dětem moc 
líbilo. 

 V rámci podzimního tvoření proběhlo společné dýňo-
vání rodičů a dětí s následným rozsvěcováním vyřeza-
ných dýní. 

 Na konci listopadu jsme navštívili Betlém v Horní 
Lidči a výstavu čertů a Mikulášů. 

 Děti nakreslily podzimní obrázky, které byly předány 
dětem  na Dětském oddělení Psychiatrické nemocnice 
v Kroměříži. 

 Mikulášská nadílka za účasti všech čertů ve třídě se 
letos uskutečnila bez slziček. 

 V období adventu  jsme uspořádali pro děti a rodiče 
zdobení perníčků a rozsvěcování vánočního stromeč-
ku na školní zahradě se zpěvem vánočních koled. 

 Naše betlémy jste mohli vidět na výstavě betlémů 
v KD v Lidečku. 

 Děti si v předvánočním období vyrobily spoustu drob-
ných dárečků, přáníček a také jsme si napekli moc 
dobré perníčky. 

     Za to vše nás Ježíšek odměnil spoustou krásných 
hraček pod našimi vánočními stromečky ve třídě. 
     A teď se společně těšíme na Ježíška. Všem přejeme 
krásné, bílé Vánoce.   

děti a zaměstnanci MŠ Lidečko 

sobenou požárem, zanedbatelná částka. Pokud u pojiště-
né nemovitosti začne hořet, protokol o provedené kont-
role samozřejmě nejvíce zajímá pojišťovnu. Pokud chy-
bí, neznamená to, že pojistné plnění zamítneme v plné 
výši, ale může se stát, že bude významně snížené. 

REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVAREVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVAREVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA   
     Novinkou zákona je změna revize kotlů na tuhá pali-
va. Zákon prodlužuje kontrolu kotlů na 3 roky. Znamená 
to, že příští kontrola se posouvá na rok 2019 a následně 
pak na rok 2022. 

          preventista SDH Lidečko 
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      Do nového soutěžního ročníku 
1.B třídy mužů Zlínského kraje jsme 
vstoupili pod vedením nového trené-
ra Jiřího Hrbáčka z Francovy Lhoty.  
     Nutno podotknout, že kádr doznal 
výrazných změn. Mužstvo po mnoha 
sezonách opustili bratři Jan a Jaro-
slav Novosadovi, na hostování do 
Študlova odešel Zdeněk Havelka a 
Filip Samiec nakonec neodehrál na 
podzim jediné utkání z důvodu zra-
nění. Naopak do kádru se vrátil Do-
mink Ryza, na hostování přišel Ma-
rek Líňa z Valašských Klobouk, 
z hostování ve Střelné se vrátil Pavel 
Brhel a v průběhu podzimu se 
z pracovního pobytu v zahraničí vrá-
til Tomáš Františák. Z dorostu dostá-
vali šanci Roman Brhel, Patrik Juřič-
ka a Pavel Číž. Cíl pro podzimní část 
byl oproti minulým sezonám skrom-
nější, a to hrát uprostřed tabulky a 
vyhnout se bojům o záchranu. První 
dvě kola (Poličná, Slavičín) nás ještě 
díky zranění a určité nesehranosti 
nezastihla v optimální formě, ale od 
třetího kola jsme se výhrou na Hově-
zí odrazili k celkem pravidelnému 
bodovému přísunu. Nutno ovšem 
podotknout, že body přivezené 
z venkovních zápasů (Prlov, Franco-
va Lhota, Semetín) jsme doma nedo-
kázali potvrdit (Ratiboř, Halenkov, 
Prostř. Bečva). Relativně pravidelný 
bodový přísun se ovšem zastavil po 
desátem kole a zbývající tři zápasy 
jsme již nebodovali (Val. Polanka, 
Hutisko a Hor. Lideč). Celkových 16 
bodů a 10. místo je tak po podzimu 
ve vyrovnané tabulce mírně za oče-
káváním. Po podzimní části u muž-
stva skončil trenér Jiří Hrbáček. Tím-
to mu vedení SK Lidečko děkuje za 
odvedenou práci u mužstva. Nový 
trenér pro mužstvo mužů je zatím 
v hledáčku. 
     Mužstvo dorostu pod vedením 
Petra Žídka se umístilo v krajské 
soutěži po podzimní části na posled-

ním 14. místě. Tým v domácích zá-
pasech nehrál špatně, ale chyběla mu 
větší přesnost v koncovce. Ve ven-
kovních utkáních už to bylo výsled-
kově horší, ale i tak lze pozitivně 
hodnotit, že dorost neměl problém 
s počtem hráčů při zápasech, čehož 
jsme se trochu přes sezonou obávali. 
Kádr čítá celkem 18 hráčů, z nichž 
kromě dvou jsou všichni z Lidečka. 
V dnešní době je dorosteneckých 
mužstev v okrese opravdu minimál-
ně, a to především z důvodu malého 
počtu hráčů. 
     Mužstvo starších žáků je prozatím 
po podzimní části v neúplné tabulce 
na pěkném 2. místě. Po zrušení starší 
přípravky je kádr mužstva početný, a 
to nejen při zápasech, ale i při trénin-
cích. Do podzimních bojů zasáhlo 
celkem 20 hráčů.  Nejlepším střel-
cem týmu je Lukáš Gargulák se sed-
mi góly. V brance se střídají Jan 
Zvonek a Lukáš Hyžák. 
     Mladší přípravka pod vedením 
trenéra Romana Mikuláška odehrála 
na podzim sedm turnajů (Val. Polan-
ka, Nový Hrozenkov, Lidečko 2x, 
Jablůnka, Val. Příkazy, Vsetín), 
v nichž většinu vyhrála. Našich 
nejmladších benjamínků je celkem 
deset a fotbalovým základům se učí 
2x týdně při trénincích. 

     Také v letošním roce se našemu 
klubu podařilo získat na základě po-
daného projektu dotaci z fondu Zlín-
ského kraje z Programu podpora 
sportu v obcích do 2 000 obyvatel. 
Cílem tohoto programu je zvýšení 
sportovní úrovně dětí a mládeže ve 
sportovních organizacích působících 
ve Zlínském kraji.  
     Dotace byla poskytnuta ve výši 
45 000 Kč, což činí 50 % celkových 
způsobilých nákladů projektu. Tyto 

finanční prostředky byly výhradně 
použity na podporu mládežnické ko-
pané v naší obci. Z poskytnuté dota-
ce bylo hrazeno startovné na turna-
jích, byly pořízeny tréninkové po-
můcky a taktéž část dotace pokryla 
úhradu cestovného k mistrovským 
utkáním našich mládežnických cel-
ků. 

     Ve středu 26. 9. od časných ran-
ních hodin proběhlo za krásného 
podzimního počasí v našem areálu 
fotbalového hřiště podzimní kolo 
meziokresního turnaje talentované 
mládeže v kategoriích U12 a U13.  
     Celá akce byla pořádána naším 
klubem ve spolupráci s OFS Vsetín. 
Turnaje se v obou kategoriích zú-
častnily výběry OFS Vsetín, OFS 
Zlín, OFS Kroměříž a OFS Uherské 
Hradiště. Do našeho areálu se tak 
sjelo na 120 mladých fotbalistů, dále 
pak přes dvě desítky trenérů a vedou-
cích jednotlivých mužstev, funkcio-
náři okresních fotbalových svazů a v 
neposlední řadě spousta rodičů hrá-
čů, takže areál byl velmi solidně po 
celou dobu akce zaplněn.  
     Za zmínku určitě stojí, že 
v nominaci OFS Vsetín v kategorii 
U12 byli tito hráči SK Lidečko: On-
dřej Fusek, Jakub Číž a Matěj Zádra-
pa. Tento výběr se také zároveň stal 
vítězem turnaje ve své kategorii. Dá-
le v kategorii U13 reprezentovali 
OFS Vsetín tito lidečkovští mladíci: 
Lukáš Hyžák, Filip Kulíšek, Jan Ja-
náč, Vojtěch Buček a Radim 
Loucký. Tito naši hráči pomohli vý-
běru OFS Vsetín ke konečnému třetí-
mu místu v dané kategorii U13. Ce-
ny předávali Petr Zapletal profesio-
nální trenér mládeže FAČR, Stani-
slav Volek předseda OFS Vsetín a 
starosta naší obce Vojtěch Ryza.  
     Celá akce byla organizačně a ča-
sově (hráno dopoledne v pracovní 

SK LSK LSK LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   
Hodnocení podzimní části 

Dotace 

Meziokresní turnaj 
talentované mládeže 



PPPRACOVNÍRACOVNÍRACOVNÍ   DOBADOBADOBA   OÚ       OÚ       OÚ          
VVV   DOBĚDOBĚDOBĚ   VÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCH   SVÁTKŮSVÁTKŮSVÁTKŮ   

Stránka 13 ZPRAVODAJ IV.  

MMMUŽIUŽIUŽI   
  Družstvo Z V R P Skóre B 

1. Val. Polanka 13 10 1 2 46:13 32 
2. Horní Lideč 13 9 3 1 41:17 32 
3. Poličná 13 6 4 3 22:20 25 
4. Slavičín 13 8 0 5 39:24 24 
5. Prlov 13 4 6 3 27:24 21 
6. Choryně 13 4 5 4 29:27 20 
7. Semetín 13 5 2 6 26:25 18 
8. Franc. Lhota 13 4 4 5 40:32 17 
9. Prostř. Bečva 13 4 4 5 27:29 17 

10. Lidečko 13 5 1 7 17:28 16 
11. Hovězí 13 4 2 7 20:38 15 
12. Halenkov 13 3 3 7 26:44 13 
13. Hutisko 13 3 2 8 24:41 12 
14. Ratiboř 13 2 3 8 14:36 11 

+/- 
14 
14 
7 
3 
0 
-1 
0 
-4 
-1 
-5 
-6 
-8 
-6 
-7 

  Družstvo Z V R Skóre B 
1. Luhačovice 13 11 2 50:10 36 
2. Kateřinice 13 9 1 60:33 29 
3. Fryšták 13 8 2 34:15 27 
4. Vlachovice 13 8 2 35:20 27 
5. Val. Klobouky 13 7 4 32:12 26 
6. Holešov 13 7 2 34:25 23 
7. Chropyně 13 5 3 29:34 19 
8. Dolní Bečva 12 4 2 30:35 16 
9. Vel. Karlovice 13 3 4 20:32 16 

10. Louky 12 5 0 28:42 15 
11. Lužkovice-Žel. 13 3 3 15:31 14 
12. Kelč 13 3 3 23:37 13 
13. Vizovice 13 1 3 15:30 7 
14. Lidečko 13 0 1 11:60 2 

P 
0 
3 
3 
3 
2 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
12 

+/- 
15 
8 
6 
9 
5 
5 
1 
-5 
-2 
0 
-7 
-5 
-11 
-19 

DDDOROSTOROSTOROST   

 Družstvo Z V R P Skóre B 
1. Val. Polanka 8 8 0 0 47:3 24 
2. Lidečko 9 5 1 3 24:15 16 
3. Horní Lideč 9 4 2 3 17:12 16 
4. Ratiboř 7 4 1 2 17:16 14 
5. Hovězí 9 1 3 5 9:30 8 
6. Jablůnka 9 0 4 5 11:31 5 
7. Halenkov 7 1 1 5 12:30 4 

+/- 
12 
4 
4 
2 
-7 

-10 
-5 

ŽŽŽÁCIÁCIÁCI   

den) hodně náročná. Byli jsme však dobře připraveni a 
v přípravě nic nepodcenili, což potvrzují slova předsedy 
OFS Vsetín pana Stanislava Volka, který o uvedené akci 
informoval v týdeníku Jalovec: ,,Chtěl bych poděkovat 
chlapům z SK Lidečko, v jehož krásném areálu tur-
naj proběhl, že se zhostili pořadatelství na výbornou 
a celá akce proběhla bez nejmenších problémů“. 

SK Lidečko 

Čt 20. 12.  do 11.00 h 
Pá 21. 12. ZAVŘENO 
Po 24. 12. ZAVŘENO 
Út 25. 12. ZAVŘENO 
St 26. 12. ZAVŘENO 
Čt 27. 12. ZAVŘENO 
Pá 28. 12. ZAVŘENO 
Po 31. 12. do 11.00 h 
Út 1. 1. ZAVŘENO 

VVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   BRUSLENÍBRUSLENÍBRUSLENÍ   ANEBANEBANEB               
LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   OPĚTOPĚTOPĚT   NANANA   LEDĚLEDĚLEDĚ   

               VVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   BRUSLENÍBRUSLENÍBRUSLENÍ   PROPROPRO   MALÉMALÉMALÉ   III   VELKÉVELKÉVELKÉ   NANANA   
ZIMNÍMZIMNÍMZIMNÍM   STADIONUSTADIONUSTADIONU   VVV   BBBRUMOVĚRUMOVĚRUMOVĚ---BBBYLNICIYLNICIYLNICI...   

     Po bruslení bude následovat zápas mezi horním a dolním koncem 
obce Lidečko.  
     Pro všechny účastníky je zajištěna autobusová doprava - odjezd 15.30 
od OÚ v Lidečku. Zároveň bude připraveno i malé občerstvení v bufetu 
„U Kamila" na zimním stadionu (čaj, svařák, párek). 

     Oznamujeme všem rodičům na-
rozených dětí v roce 2018, že          
10. února 2019 proběhne ve Spole-
čenském centru v malém sále 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.  
     Prosíme rodiče, kteří své dítě ještě 
nepřihlásili k trvalému pobytu, aby tak 
učinili do konce tohoto roku na obec-
ním úřadě (k přihlášení je zapotřebí 
RODNÝ LIST dítěte).  
     Děkujeme za spolupráci a těšíme se 
na setkání s vámi. 
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Bělašková Ludmila 86 let Frydrychová Marie 81 let Pleváková Věra 82 let 

Brhlová Drahomíra 95 let Gargulák Josef 70 let Rumánková Drahomíra 81 let 
Brhlová Ludmila 75 let Garguláková Božena 88 let Ryza Jan 87 let 
Buček Josef 90 let Hejová Jarmila 86 let Ryzáková Marie 85 let 

Bučková Zdenka 82 let Hyžáková Marie 94 let Ryzová Emilie 82 let 
Bučková Zdenka 89 let Janáčová Anna 86 let Řehák Josef 70 let 

Číž Antonín 85 let Janáčová Jindřiška 83 let Sábl František 70 let 

Čížová Marie 82 let Janošíková Anna 92 let Sáblíková Jindřiška 86 let 

Daněk Miloslav 80 let Kurtinová Ludmila 83 let Sekula Karel 81 let 

Filáková Františka 87 let Manová Jarmila 84 let Smolíková Antonie 82 let 

Františák Antonín 84 let Matochová Jaroslava 81 let Šviráková Zdenka 82 let 

Františáková Marie 81 let Mičková Zdenka 81 let Trochtová Anna 70 let 

Frydrych Jaroslav 86 let Molek Antonín 80 let Vaňková Marie 83 let 

  Molek Karel 70 let Vichtorová Marie 70 let 

  Molková Emilie 80 let Zádrapa Jan 83 let 

  Nevřivý Ivo 70 let Zádrapa Josef 86 let 

  Pavlíková Marie 83 let Zádrapová Ludmila 80 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 Obec Lidečko pořádají  

v sobotu 16. února 2019 od 19.30 h  
ve Společenském centru  

25. SPOLEČENSKÝ PLES     
 

K tanci a poslechu hraje DH Lidečanka 
a kapela Sway.              

 

Společenský večer  s bohatou tombolou bude plný 
překvapení. 
 

Slosovatelná vstupenka s místenkou za 130 Kč je   
v předprodeji ve Společenském centru (od 15. 1.). 

Všichni jste srdečně zváni. 

Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko 
vás srdečně zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT  
DECHOVÉ HUDBY KOTÁRANKA, 

který se uskuteční 
ve čtvrtek 27. 12. 2018 v 16.00 h  

ve Společenském centru v Lidečku. 
Zpříjemněte si vánoční čas poslechem krásných 
písní a koled.  
Vstupné dobrovolné.  
Výtěžek koncertu bude věnován na charitativní 
účely.                                                                                                                                                                                     
Děkujeme vám všem, kteří tuto akci podpoříte.  
 

 

NNNAŠIAŠIAŠI   JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI   VVV   I. I. I. POLOVINĚPOLOVINĚPOLOVINĚ   ROKUROKUROKU   201920192019   

 NNNAŠIMAŠIMAŠIM   JUBILANTŮMJUBILANTŮMJUBILANTŮM   PŘEJEMEPŘEJEMEPŘEJEME   VŠEVŠEVŠE   DOBRÉDOBRÉDOBRÉ, , , 
HODNĚHODNĚHODNĚ   ZDRAVÍZDRAVÍZDRAVÍ, , , ŠTĚSTÍŠTĚSTÍŠTĚSTÍ   AAA   BBBOŽÍHOOŽÍHOOŽÍHO   POŽEHNÁNÍPOŽEHNÁNÍPOŽEHNÁNÍ...   


