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     Patnáct občánků narozených 
v roce 2018 bylo přivítáno a zapsáno 
do pamětní knihy obce v neděli     
10.  února 2019 v malém sále Spole-
čenského centra v Lidečku paní Ing. 
Marcelou Unzeitigovou, předsedkyní 
Společenského klubu. Pan starosta 
Ing. Vojtěch Ryza pozdravil všechny 
přítomné a rodičům poděkoval za 
sedm děvčat a osm chlapců, z toho 
dvoje dvojčátka.  
     Pro děti, jejich rodiče a všechny 

přítomné děti z Malého Valášku pod 
vedením jejich vedoucích p. Mileny 
Pavlíkové a p. Martiny Martinkové 
předvedly kulturní pásmo plné básni-
ček, písniček a tanečků. V závěru 
programu pan starosta a předsedkyně 
Společenského klubu předali rodi-
čům a jejich dětem „Domovský list“, 
knihu o Lidečku, finanční dar a ma-
minkám nově narozených dětí kytič-
ku  a v příjemné atmosféře připili na 
zdraví dětí a všech přítomných. 

Milena Pavlíková 
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PODĚKOVÁNÍ 

     Český červený kříž, oblastní 
spolek Zlín vyznamenal Zlatou me-
dailí Prof. MUDr. Jana Janského 
dva dárce krve z Lidečka: Petra 
Martinku z č. p. 525 a Ing. Karla 
Zádrapu z č.p. 291. 
     Jmenovaní si ocenění zasloužili 
za dosažení čtyřiceti dobrovolných 
bezpříspěvkových odběrů krve. 
     Výše uvedeným dárcům SR-
DEČNĚ BLAHOPŘEJEME a dě-
kujeme za jejich záslužnou činnost. 

FESTIVAL V LIDEČKU SLAVÍ LETOS KULATINY 
ANEB JE DECHOVKA V ROCE 2019 STÁLE „IN“? 

     Historie Festivalu dechových hu-
deb v Lidečku sahá do roku 1989. 
První ročník akce, která se za 30 let 
své existence stala nedílnou součástí 
kulturního života obce, proběhl 
v areálu myslivecké chaty v Račném. 
Kromě domácí dechovky tehdy po-
sluchačům vyhráva ly kapely 
z blízkého okolí. 
     Od roku 1992 se festival koná v 
areálu Motorestu Čertovy skály. Za 
dobu existence se na pódiu vystřídala 
celá řada prestižních i regionálních 
dechovek, Lidečanka přirozeně ne-
mohla chybět.  
     A nyní již do současnosti. Na ju-

bilejní 30. ročník pozvali pořadatelé 
jednu z nejlepších a nejpopulárněj-
ších dechovek současnosti – Mistří-
ňanku Antonína Pavluše. V bohatém 
programu jubilejního ročníku vystou-
pí i dechová hudba ZUŠ Valašské 
Klobouky, Polančanka, Pálavanka a 
samozřejmě Lidečanka. 
     Už máte jasno, kam zamíříte první 
neděli v červenci? Festival decho-
vých hudeb v Lidečku bude jistě tou 
správnou volbou. Neváhejte, i díky 
vám může nadále dechovka nejen 
existovat, ale i žít. 

Mgr. David Polách 

 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL                       
DECHOVÝCH HUDEB 

 

     V neděli 7. 7. 2019 se uskuteční 
v areálu pod Čertovými skalami 
již 30. ročník Mezinárodního festi-
valu dechových hudeb v Lidečku.  
 

     Účast přislíbily tyto kapely: 
 ZUŠ Valašské Klobouky  
 POLANČANKA 
 PÁLAVANKA 
 MISTŘÍŇANKA 
 LIDEČANKA 

 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 
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PŘÍJMY 
Rozpočet 2018 Rozpočet 

2019 schválený upravený skutečnost 
    22 805 140    29 032 740    28 566 768,60    24 042 010 
Podpora ostatních produkčních činností    1 627 850 1 627 850 895 978,00    1 603 250 
Vnitřní obchod 3 600 5 600     3 800,00 2 240 
Odvádění a čištění odpadních vod a naklád.      72 600 72 600      0,00     72 600 
Mateřské školy     79 350     242 650     146 836,00     95 050 
Základní školy     6 050     6 050     6 050,00     6 050 
Činnosti knihovnické     1 200     1 400     1 380,00     1 200 
Rozhlas a televize 0     0 0,00     600 
Zájmová činnost v kultuře 269 250 300 750     299 710,00 297 050 
Sportovní zařízení v majetku obce 66 400     75 000     74 644,00     80 000 
Bytové hospodářství 410 600     602 450 588 433,04     716 620 
Nebytové hospodářství     576 600     677 450     661 848,96     328 200 
Přijaté pojistné náhrady      0     41 200     41 129,00      0 
Pohřebnictví     50 000     58 000     40 968,00     36 200 
Komun. služby a územní rozvoj jinde nezař.     431 150     1 402 965     1 393 629,94     448 590 
Sběr a svoz komunálních odpadů 12 100 28 200 23 755,00 18 150 
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 120 000 170 000 167 647,00 120 000 
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 500 1 500 1 300,00 500 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. 50 800 61 100 60 954,00 60 500 
Požární ochrana - dobrovolná část 1 000 1 000 887,00 550 
Činnost místní správy 4 200 4 200 2 553,00 2 100 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 502 501,77 500 

Ostatní nakládání s odpady 0 0 0,00 12 000 
Příjmy s poskytování služeb a výrobků 0 3 300 3 033,00 0 

 0 0 398 465,00 0 
 0 0 970 920,00 0 

PŘÍJMY CELKEM 26 588 890 34 416 507 34 351 191,31 27 943 960 

VÝDAJE 
Rozpočet 2018 Rozpočet 

2019 schválený upravený skutečnost 

Ostatní nákupy jinde nezařazené - LHP 0 46 305 46 305,00 0 
Ostatní nákupy jinde nezařazené - LHP 0 10 000 9 724,00 0 
Podpora ostatních produkčních činností 1 267 600 1 426 000 1 078 447,01 1 293 750 
Správa v lesním hospodářství 92 410 92 510 87 343,00 81 000 
Celospolečenské funkce lesů 469 500 1 255 500 970 865,87 389 000 
Vnitřní obchod 156 000 171 500 63 914,22 73 600 
Cestovní ruch 123 400 142 400 52 748,00 76 500 
Silnice 2 343 000 2 830 000 2 103 365,91 4 741 100 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 657 000 2 657 000 2 319 934,23 2 089 250 
Provoz veřejné silniční dopravy 200 000 200 000 86 514,91 0 
Bezpečnost silničního provozu 362 000 368 100 6 711,00 35 000 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 5 000 0,00 125 000 
Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky 179 100 179 100 179 100,00 179 100 
Pitná voda 300 000 310 000 40 068,00 60 000 
Odvádění a čištění odp. vod a naklád. s kaly 1 822 000 1 857 000 813 075,35 533 000 
Úpravy drobných vodních toků 300 000 300 000 0,00 300 000 
Revitalizace říčních systémů 10 000 15 000 13 673,00 15 000 
Mateřské školy 719 000 943 200 784 879,22 684 000 
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Základní školy 567 500 1 258 701 1 258 140,90 961 000 
Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3 000 4 000 4 000 4 000 
Činnosti knihovnické 76 500 85 000 79 504,00 85 000 
Ostatní záležitosti kultury 45 000 45 000 22 336,00 35 000 
Činnosti registr. církví a náboženských spol. 202 500 207 500 6 171,00 411 500 
Rozhlas a televize 72 000 75 000 24 467,04 72 000 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000 12 000 10 000,00 11 500 
Zájmová činnost v kultuře 2 005 300 2 063 600 787 051,89 1 286 050 
Ost. záležitost kultury, církví a sděl. prostřed. 229 000 296 600 268 931,80 242 000 
Sportovní zařízení v majetku obce 1 404 750 1 762 150 1 660 384,40 340 850 
Ostatní tělovýchovná činnost 255 000 270 000 243 768,44 490 000 
Využití volného času dětí a mládeže 129 000 132 000 27 811,70 113 000 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 153 000 153 000 153 000 94 000 
Bytové hospodářství 1 864 500 2 743 800 2 134 584,85 1 021 500 
Nebytové hospodářství 7 515 300 7 515 300 1 276 389,46 20 120 100 
Veřejné osvětlení 2 830 000 3 804 024 2 581 319,66 341 000 
Pohřebnictví 21 500 21 500 13 548,55 18 700 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 179 100 179 100 179 100,00 270 300 
Územní plánování 70 500 70 500 70 180,00 0 
Územní rozvoj 6 800 6 800 6 775,00 6 800 
Kom. služby a územ. rozvoj jinde nezařazené 5 671 600 7 297 025 4 890 025,56 6 152 282 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 45 000 45 000 44 602,00 45 000 
Sběr a svoz komunálních odpadů 466 300 491 900 489 144,00 498 400 
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) 160 000 207 000 176 726,00 180 000 
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 120 000 120 000 17 183,00 0 
Ostatní nakládání s odpady 198 000 614 000 460 701,00 272 000 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 000 225 000 145 824,81 138 000 
Ostat. činn. související se služb. pro obyvatel. 1 000 3 000 3 000,00 3 000 
Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupin. 37 100 63 400 45 947,04 43 500 
Osobní asistence, pečovat.služba a podpora 
samostat.bydlení 62 000 62 000 61 663,00 136 520 
Domovy 15 000 12 000 12 000 12 000 
Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 25 000 22 000 22 000 25 000 
Ochrana obyvatelstva 100 000 100 000 0,00 100 000 
Požární ochrana - dobrovolná část 88 550 92 550 56 213,82 100 500 
Zastupitelstva obcí 2 035 800 2 102 650 1 774 540,80 1 978 200 
Ostatní osobní výdaje 0 22 161 22 161,00 0 
Nákup materiálu, jinde nezařazený 0 343 343,00 0 
Pohoštění 0 6 188 6 188,00 0 
Ostatní osobní výdaje 0 27 529  27 486,00 0 
Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 273 1 273,00 0 
Pohoštění 0 3 748  3 384,00 0 
Volba prezidenta republiky 28 905 28 905 28 904,00 0 
Činnost místní správy 1 728 200 1 894 800 1 568 422,29 2 074 950 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 68 000 68 400 66 646,69 81 000 
Pojištění funkčně nespecifikované 230 000 230 000 174 332,46 180 000 
 0 0 400 465,00 0 
 0 0 968 920,00 0 
Ostatní finanční operace 1 329 540 1 329 540 900 914,00 1 162 410 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 16 000 16 000 14 924,80 19 000 
VÝDAJE 41 209 255 48 600 602 31 848 068,68 49 801 362 
FINANCOVÁNÍ CELKEM 14 620 365 14 184 095 -2 503 122,63 21 857 402 



     Dne 13. 3. 2019 se uskutečnilo 
pod záštitou radního pro školství 
Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka 
na Středním odborném učilišti Va-
lašské Klobouky krajské kolo soutě-
že Automechanik junior 2019, jehož 
vyhlašovatelem je MŠMT ČR a 
Svaz prodejců a opravářů motoro-
vých vozidel České republiky 
     Soutěže se zúčastnilo 6 dvoučlen-
ných družstev ze škol Zlínského kra-
je - obor Mechanik opravář motoro-
vých vozidel. SOU Valašské Klo-

bouky reprezentovali žáci 3. roční-
ku: Michal Liška z Lidečka a Josef 
Filák ze Střelné. 
     Soutěžící postupně absolvovali 
písemný znalostní test, dále prokazo-
vali své odborné znalosti o součás-
tech motorových vozidel v poznáva-
cí části a ve třetí části plnili praktic-
ké úkoly v oblasti diagnostiky, opra-
vy a seřizování částí automobilů 
(komunikace s řídicí jednotkou, kon-
trola přední nápravy a změření geo-
metrie, zjištění a odstranění závady, 
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rekonstrukci vzniká mnoho problé-
mů, což v reálu prožíváme, a proto 
je velmi důležité všechny vzniklé 
problémy co nejdříve vyřešit. Není 
to jednoduché, ale rekonstrukci se 
podařilo naplno rozjet a již se to tro-
chu utřepává a věříme, že se vše 
stihne tak, jak to plánujeme. 
     Jak již bylo uvedeno v minulém 
Zpravodaji, zastupitelstvo rozhodlo, 
že po rekonstrukci části motorestu 
zajistí provozování ubytování a cca 
po dvou letech se provede revize 
provozování a celková finanční ana-
lýza. Tím, že Čertovy skály jsou vel-
kým lákadlem pro turisty a přes se-
zonu jsou hojně navštěvovány,  byla 
pronajata dřevěnice v kulturně-
společenském areálu, která bude za-

     Zastupitelstvo obce se rozhodlo, 
že rekonstrukci motorestu provede-
me na etapy s tím, že tou první eta-
pou bude rekonstrukce ubytovací 
části včetně prostor bývalé restaura-
ce.  
     Rekonstrukce má probíhat tak, 
aby v dubnu 2020 obec svými za-
městnanci mohla zahájit provoz uby-
tování. V současné době se naplno 
rozjely práce. Provedli jsme výběro-
vé řízení na zednické práce, které 
vyhrála firma Vojtěch Fojtů, elektro-
instalace - Richard Kulíšek, vodo-
topo-plyn - Miroslav Juráň a vzdu-
chotechnika - firma Intos. Hlavním 
koordinátorem prací je pan Josef 
Kulíšek a stavbyvedoucím je pan 
Josef Gargulák. Všichni víme, že při 

MMMOTORESTOTORESTOTOREST   ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   
jišťovat základní občerstvení formou 
bistra. Na rekonstrukci motorestu 
jsme si půjčili 15 mil. splatných za 
10 let. Výběrovku na úvěr jsme děla-
li již loni, a proto máme velmi vý-
hodný investiční úvěr s pevnou úro-
kovou sazbou ve výši 2,08 % p.a. 
V letošním roce zaplatíme poslední 
splátku za stokovou kanalizaci a za 
Společenské centrum a tudíž není 
problém si půjčit.  
     Věř íme,  že s e  p os tup ně 
v několika etapách podaří dát moto-
rest do skvělého stavu, který bude 
nejen lákadlem turistů, ale i velmi 
dobrou reklamou celé obce. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

      

seřízení světel a kontrola stavu aku-
mulátoru, demontáž a montáž bezdu-
šové pneumatiky,kontrola stavu brz-
dové kapaliny, a jiné…). 
     V této soutěži se hodnotila práce 
družstva i výkony samotných jednot-
livců. Družstvo SOU Val. Klobouky 
předvedlo výbornou práci, a tak není 
divu, že na této soutěži zvítězilo, za 
což jim patří veliká gratulace.  
     V kategorii jednotlivců se jim 
také náramně dařilo. Michal Liška, 
který se umístil na prvním místě, 
postupuje do celostátního kola sou-
těže konané na ServiceTraining Cen-
ter ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy 
– Servisní centrum ŠKODA AUTO 
a.s., Kosmonosy. Josef Filák obsadil 
hned další nejcennější místo a získal 
tak 2. místo v této soutěži.  
     K dosaženým úspěchům blaho-
přejeme a věříme, že své znalosti i 
zkušenosti budete hojně využívat i 
ve své praxi. Michalovi přejeme do 
další soutěže pevné nervy a mnoho 
úspěchů. Ještě jednou blahopřeje-
me k dosaženým úspěchům.    
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     To, že máme v naší obci zavede-
ný systém třídění, asi všichni dobře 
víme. Při zaplacení poplatku za od-
pady dostane každá domácnost bez-
platně sadu pytlů a může si sama 
vybrat, které chce. Na všech pytlích 
je logo TS Vsetín, což je firma, co 
nám sváží a likviduje odpady. U Jed-
noty a obecního úřadu jsou další vět-
ší popelnice na tříděný odpad pro ty, 
kteří nechtějí doma skladovat pytel. 
A ještě je možnost -  jak vytříděný, 
tak i další odpad odvézt na sběrné 
místo do areálu obecních garáží. Do-
mnívám se, že podmínky pro třídění 
máme dostatečné,  ale přesto co se 
týká vytříděných komodit v přepočtu 
na občana, na tom oproti dalším ob-
cím nejsme nijak moc dobře. Každý 
z nás ví nejlépe, zda vytřídíme sku-
tečně všechno nebo nějaká část toho, 
co by mohlo být ještě vytříděno, 
končí v popelnici.  Když pomineme 
to, že třídit je správné, i když si to 
někdo nemyslí, přímo nejen pro naši 
obec to má další a ne zrovna zane-

dbatelný význam. Každá obec dosta-
ne od společnosti EKOKOM za kaž-
dou vytříděnou tunu určitou částku. 
Například za tunu vytříděného plastu 
dostaneme 4 500 Kč. V roce 2017 
jsme dostali 174 000 Kč a v roce 
2018 kolem 130 000 Kč. Což vypo-
vídá o tom, že jsme se v třídění po-
horšili a tím pádem do našeho roz-
počtu přišlo za třídění méně peněz.  
     Dlouho zachováváme částku na 
osobu za odpady a to ještě máme 
slevy pro děti a studenty. Víme, že 
do budoucna je tato částka neudrži-
telná a bude muset dojít k navýšení 
z důvodu stále se zvedajících nákla-
dů za odpady, a to především za ulo-
žení na skládku.  
     Jak je patrno z předchozích řádků, 
můžeme si pomoci tříděním a tam 
máme velké rezervy. Zkusme se sku-
tečně na to zaměřit. Já vím, že na to 
máme, jenom se musí chtít. Moc se 
těším na článek za dva roky, že jsme 
se pořádně zlepšili. 

Ing. Vojtěch Ryza 

PPPROČROČROČ   BYCHOMBYCHOMBYCHOM   MĚLIMĚLIMĚLI   TŘÍDITTŘÍDITTŘÍDIT   ODPADODPADODPAD???   PPPOUŽÍVÁNÍOUŽÍVÁNÍOUŽÍVÁNÍ   PYTLŮPYTLŮPYTLŮ   BEZBEZBEZ   
LOGALOGALOGA   NANANA   TŘÍDĚNÝTŘÍDĚNÝTŘÍDĚNÝ   
ODPADODPADODPAD   JEJEJE   ŠPATNĚŠPATNĚŠPATNĚ   

     My od firmy kupujeme pytle na 
tříděný odpad, kde je již v ceně zahr-
nut i odvoz pytle. Tudíž, když si kou-
píme žlutý pytel a dáte tam vytříděný 
odpad, tak nám firma znovu účtuje za 
odvoz a paradoxně pytle s logem fir-
my určené na vytříděný odpad zůstá-
vají doma a nepoužívají se.  
     Budeme muset přistoupit k tomu, 
že se tyto pytle nebudou odvážet a 
zůstanou nevyvezené. Což bude urči-
tě vadit vám i nám. Pytlů máme dost, 
tak používejme správné pytle, ať si 
neděláme zbytečné problémy. 
V rámci Sdružení obcí Hornolidečska 
děláme nové výběrové řízení na svo-
zovou firmu jak popelnic, tak i třídě-
ných, nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů. Vybraná firma by měla 
jezdit od 1. 1. 2020.  Kdyby výběro-
vé řízení nevyhrály Technické služby 
Vsetín, pytle s jejich logem nám zů-
stanou a budou pěkně drahé, protože 
v ceně takového pytle, jak je uvedeno 
výše, je i cena za svoz. 

Ing. Vojtěch Ryza 

SSSBĚRNÉBĚRNÉBĚRNÉ   MÍSTOMÍSTOMÍSTO   
     Sběrné místo je otevřeno každé 
pondělí a středu od 7.00 do 16.30 
hodin a v sobotu od 7.00 do 10.30 
hodin.  
     Chceme zdůraznit, že odpad mo-
hou vozit na Sběrné místo pouze ob-
čané Lidečka a tento odpad nesmí 
vzniknout z jejich podnikání. 
(Podnikatelé mají povinnost likvido-
vat odpad na své náklady, což by mě-
li mít i smluvně ošetřené.) Odpad, 
který zde odkládáte, by měl být také 
patřičně roztříděný: 
 papír - svázaný do balíků 
 krabice - složené a svázané 

 plasty - pokud možno ve žlutých     
pytlích 

 s t a r ý  n á b y t e k   -  p ouz e 
v rozloženém stavu (rozebraný na 
jednotlivé části) 

     Upozorňujeme, že na Sběrné mís-
to není možné vyvážet stavební mate-
riály, zejména vybourané zdivo. Také 
vás chceme informovat, že v březnu 
letošního roku byl na Sběrném místě 
instalován kamerový systém. Jakéko-
liv dotazy vám rád zodpovím osobně 
nebo telefonicky. 
     Děkujeme. 

Kulíšek Zbyněk, tel.731 162 476 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A 
NEBEZPEČNÉHONEBEZPEČNÉHONEBEZPEČNÉHO   ODPADU ODPADU ODPADU    

proběhne vproběhne vproběhne v   sobotu 1sobotu 1sobotu 1.  .  .  červnačervnačervna   2012012019                      9                      9                      
VVV   AREÁLUAREÁLUAREÁLU   SSSBĚRNÉHOBĚRNÉHOBĚRNÉHO   DVORADVORADVORA, , ,                                                                      

od 7.00 do 10.00 h.od 7.00 do 10.00 h.od 7.00 do 10.00 h.   

PPPROSÍMROSÍMROSÍM, , , NEJEZDĚTENEJEZDĚTENEJEZDĚTE            
POPOPO   POZEMCÍCHPOZEMCÍCHPOZEMCÍCH.........   

   
   

  Mezi hlavní důvody, proč je své-
volný vjezd a pohyb aut, traktůrku, 
motorek, čtyřkolek a dalších vozidel 
ve volné krajině, lesích nepřijatelný, 
patří zvýšená zátěž přírody extrém-
ním hlukem, plašení zvěře, ničení 
porostů, poškozování prostředí při 
jízdě mokřady, potoky, polnostmi-
loukami i ornou půdou, kdy dochází 
k poškozování zemědělských či les-
ních kultur.  
     Náš život je jak kapka rosy. Má 
počátek i konec a v tomto mezidobí 
nazývající se život zachovejme ohle-
duplnost nejen mezi sebou, ale i 
k přírodě pro generace příští.., dluží-
me jím to, generace před námi mys-
leli na nás.. 
     Tak až příště sednete na několik 
motorových koní či kola či pěšky, 
zvažujte, kudy vaše cesty povedou… 

L. Mužikovská  
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cejní vybavení, takže ti odvážnější si 
zkusili řídit dopravní provoz. 
     Další skupina měla možnost si v 
malém sále pohovět u nové pohádky, 
případně si zahrát nějakou stolní hru. 
Poslední skupina měla k dispozici 
tělocvičnu, ve které probíhaly spor-
tovní hry. Děti se tak vžily do sporto-
vání, že jsme je slyšeli až ke škole. 
     Naštěstí pak přišel oběd - jediná 
možnost, jak děti ztišit. A opravdu, 
chvilku nebylo slyšet téměř nic. 
     Po obědě jsme se vrátili do kul-
turního domu, kde na nás čekali dva 
středověcí šermíři s ukázkou soubo-
je, možností obléct na sebe zbroj a 
třeba si zkusit souboj s kamarádem 
(štíty a zbroj byly opravdové, ale 
meče cvičné). I když se děvčata ze 
začátku držela zpátky, nakonec se 
zapojila také. Během středověkých 
soubojů, které probíhaly v hlavním 
sále kulturního domu, druhá skupina 
dětí se učila vyrábět pravé míčky na 
žonglování a následně s nimi i žong-
lovat. 
     Šermíře vystřídal klaun Pepíno 
Prcek se svou balonkovou show. Po 
představení uspořádal Pepíno malý 
workshop o práci s balónky, takže 
děti a rodiče zkoušeli tvořit různá 
zvířátka. 
     Večeře opět u dětí zabodovala - 
kdo by si nedal pravou italskou piz-
zu? 
     Po setmění nás před školou čekal 
Černý salamandr, skupina ohnivců. 
Děti byly tak fascinované, že jim 
půlhodinové představení uteklo jako 
voda. Ohnivé představení navštívilo 
také hodně místních občanů. 
     Poslední bod programu je už také 
tradiční a mezi dětmi o něm kolují 
úplné legendy - stezka odvahy. Za 
pomoci dobrovolníků a starších dětí 
byla v Rumánkově háji vytvořena 
opravdu strašidelná trasa, kterou pro-
šli jen ti nejodvážnější! 
     Po pobytu na čerstvém vzduchu 
se nám alespoň dobře usínalo a ráno 
po snídani jsme děti rozvezli domů. 
     A už tehdy se rozbíhaly plány na 
další rok - rodiče z KPŠ zkrátka ni-
kdy nespí.    

Ing. Robert Šoman  

     Věřím, že Klub přátel školy 
(KPŠ) v Lidečku nemusím nijak 
zvlášť představovat. Kdyby se ale 
náhodou našel někdo, kdo o nás ještě 
neslyšel, jsme sdružení rodičů, kteří 
se rozhodli pomáhat škole a učitelům 
v jejich nelehké práci s dětmi. Naše 
pomoc spočívá především ve zpří-
jemnění a ozvláštnění školního roku, 
umožňujeme dětem trávit čas se svý-
mi spolužáky i mimo školu. 
     Mezi naše největší akce patří po-
řádání maškarního plesu jak pro děti, 
tak i pro dospělé. V roce 2018 pro-
běhly 20. 1. a nesly se v duchu divo-
kého západu. 
     Dětský ples moderovala Hanka 
Srncová s manželem, kteří přijeli ze 
Zlína. Hance na parketu zdatně po-
máhaly sličné asistentky (maminky) 
z našich řad. Hanka u nás byla již 
loni a protože se dětem velmi líbila, 
rozhodli jsme se ji pozvat znova. 
Opět dokázala rozpohybovat nejen 
menší děti, ale i ty větší, které větši-
nou „nejdou tancovat, protože je to 
trapné”. A že je to rok od roku těžší, 
asi ví každý, kdo má takové dítko 
doma… 
     Po skončení dětského plesu jsme 
tak tak uklidili, opravili výzdobu a 
už se do dveří hrnuly první masky z 
řad dospělých. K tanci a zábavě hrála 
předkapela Manewr a hlavní kapela 

Headmaster. Jako bonus jsme si při-
pravili kulturní osvěžení v podobě 
Kankánové show, která měla mezi 
účastníky plesu velmi pozitivní 
ohlas. Že se návštěvníci dobře bavili 
dokládá i to, že někteří nechtěli jít 
domů ani v časných ranních hodi-
nách. 
     Výtěžek z maškarního plesu jako 
vždy používáme k finanční podpoře 
činnosti školy a jejich akcí, takže 
děti si platí jen část nákladů. 
     Příkladem může být zájezd do 
kina ve Valašských Kloboukách, 
který byl ve finanční režii KPŠ. Klub 
také přispívá nezanedbatelnou část-
kou dětem na školní výlety. 
     Dále můžu uvést Den na sněhu, 
který proběhl v únoru, a KPŠ zajiš-
ťovalo dětem občerstvení na vleku - 
rodiče dovezli várnice s čajem a sva-
činky pro všechny děti. 
     Zlatým hřebem naší sezony je 
Dětský den, který pro školáky každo-
ročně pořádáme. Dětský den proběhl 
18. 5. a po dlouhé době jsme nikam 
daleko necestovali. Děti byly rozdě-
leny do tří skupin, které se postupně 
vystřídaly na všech stanovištích. 
     V kulturním domě jsme měli vel-
ké dopravní hřiště, kde mohly děti 
otestovat své znalosti ze silničního 
provozu. K dispozici byly koloběž-
ky, elektrická autíčka, dokonce poli-

KKKLUBLUBLUB   PŘÁTELPŘÁTELPŘÁTEL   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   VVV   ROCEROCEROCE   201820182018   
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ZUŠ  Rožnov pod Radhoštěm, a kde nás dvě naše žáky-
ně úspěšně reprezentovaly, jsme se se všemi žáky a uči-
teli pobočky vrhli s chutí na přípravu Benefičního kon-
certu a koncertu pro MŠ a I. stupeň ZŠ, naplánovaného 
na středu 27. 3. 2019.  
     Výtěžek z dobrovolného vstupného z Benefičního 
koncertu poputoval jako každoročně na Dětské oddělení 
Vsetínské nemocnice. 
     Ráda bych vás touto cestou informovala o přijímacích 
talentových zkouškách na školní rok 2019/20, které na 
zdejší pobočce proběhnou v pondělí 29. 4. 2019 v čase 
od 13 do 17 hodin. 
     Naše škola je zapojena do dvou partnerských projektů 
v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ s názvy 
„Evropa Umění, Múz a Pohybu“ a „Kulturou proti se-
lhání ve škole“. V rámci druhého zmíněného projektu se 
uskuteční začátkem dubna 14denní kulturně – jazykový 
tábor v Polsku, kterého se aktivně zúčastní i žákyně 
z naší pobočky. 
     Závěrem mi ještě dovolte pozvání na Závěrečný kon-
cert dne 17. 6. 2019, kde uslyšíte mimo jiné i výkony ně-
kolika našich letošních absolventů a poděkování všem 
žákům, jejich učitelům i rodičům za pilnou práci, pomoc 
a podporu, bez níž by naše pobočka v Lidečku nemohla 
tak skvěle fungovat.  
     Krásné prožití velikonočních svátků vám všem za po-
bočku v Lidečku přeje  

Anna Rektoříková 
koordinátorka pobočky 

     Pobočka ZUŠ Vsetín v Lidečku se nyní nachází 
v plném pracovním procesu.  
     Po okresním kole soutěže v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů, které se dne 21. 2. 2019 konalo na 

ČČK ČČK ČČK INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE.........   
     První akcí roku 2019, na které jsme se sešly, byla Vý-
roční schůze, kde jsme zhodnotily rok 2018 a nastínily 
plán na rok 2019.  
     Na další schůzi jsme připravovaly již tradiční odpo-
ledne pro ženy a názvem Jarní sklizeň. To také proběhlo 
16. 3. 2019 od 14.00 - 17.00 h ve velkém sále Společen-
ského centra v Lidečku. Asi 35 žen mohlo využít služeb 
kadeřnice, kosmetičky, pedikérky, masérky. I letos nám 
chřipka na poslední chvíli oslabila větší nabídku služeb, 
ale díky všem šikovným ženám z výše jmenovaných slu-

žeb, které se opravdu celé odpoledne nezastavily, se po-
dařilo všem zájemkyním vyhovět. Pro všechny bylo při-
pravené pohoštění (káva, čaj, buchty, chlebíčky). Bylo to 
opět vydařené odpoledne.  
     Od února také opět začal kroužek Mladých zdravotní-
ků, kde se děti učí první pomoci. V dubnu nás čeká kaž-
doroční úklid parku u školky a v květnu oblastní kolo 
soutěže Mladý zdravotník. 

výbor ČČK Lidečko  

PPPŘIVÍTÁNÍŘIVÍTÁNÍŘIVÍTÁNÍ   JARAJARAJARA   NANANA   ZUŠZUŠZUŠCECECE   
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     Myslivecký spolek Černava Li-
dečko hospodaří v pronajaté honitbě 
od Honebního společenstva Lidečko 
na výměře 966 ha honební plochy. 
Převážnou část naší honitby tvoří 
pastviny, lesa je cca 200 ha.  
     Naší hlavní zvěří je zvěř srnčí. 
Normované stavy srnčí zvěře jsou 41 
kusů. Z další zvěře se zde vyskytuje 
zajíc, který má normované stavy 36 
kusů. Černá zvěř – divočák není pro 
naši honitbu normována. Tato zvěř k 
nám migruje z okolních honiteb, kde 
má dostatek klidu a žíru. Vzácně se 
do naší honitby zatoulá zvěř jelení. Z 
predátorů je hojná liška a kuna skal-
ní. V malém množství se vyskytuje 
kuna lesní a jezevec lesní.  
     Před několika lety byl pozorován 
v naší honitbě psík mývalovitý. V 
minulosti byly zaznamenány v naší 
honitbě stopy vydry říční a rysa ost-
rovida. V osmdesátých letech minu-
lého století byl zjištěn podle stop na 
Rovnicách medvěd. Sádrový odlitek 
stopy vlastní náš bývalý člen pan 
Ladislav Vaněk. V nedávné minulos-
ti z naší honitby vymizela koroptev 
polní, která bývala v naší honitbě 
dříve hojná. Bohužel změnou hospo-
daření v šedesátých letech minulého 
století, kdy došlo ke kolektivizaci 
zemědělství, začaly klesat i stavy 
koroptví. Poslední zbytky této popu-
lace i přes naši snahu vymizely kon-
cem minulého století. Taktéž se v 
naší honitbě vyskytoval hojně bažant 
obecný, který nebyl naší zvěří pů-
vodní. Byl k nám dovezen v padesá-
tých letech minulého století a vypuš-
těn na vhodných lokalitách našimi 
předchůdci. Změnou způsobu hospo-
daření však docházelo neustále k 
snižování stavů. I když jsme se sna-
žili o posílení stavu vypouštěním 
bažantů, přesto došlo k jeho vymize-
ní z naší honitby. Z pernaté zvěře je 
u nás hojná kachna divoká – 
březňačka. Dále je možno v naší ho-
nitbě vidět sojku obecnou, straku 

obecnou, vránu obecnou, krkavce, 
holuba hřivnáče. Z dravců káně les-
ní, jestřába lesního, krahujce, poštol-
ku obecnou. Také se u nás vyskytují 
sovy, a to puštík obecný, sova pále-
ná, kalous ušatý, vzácně i výr velký. 
Hlavní náplní nás myslivců je chov, 
zušlechťování, ochrana a lov zvěře. 
Normovanou zvěř srnčí a zaječí loví-
me podle schváleného plánu lovu. V 
loňském roce bylo uloveno 11 srnců, 
4 srny a 2 srnčata, celkem 17 kusů. 
Dále byla ulovena 1 laň. Z černé zvě-
ře byli uloveni 3 lončáci a 1 sele. Na 
výřadu honu bylo 7 zajíců a 5 kachen 
divokých. Z predátorů bylo v uply-
nulém roce uloveno 8 lišek  a 2 kuny 
skalní.                                                                   
     V období senoseče se snažíme o 
záchranu srnčat před sečením. Večer 
před nahlášeným sečením instaluje-
me do porostů, které budou sečeny,  
elektrické akustické plašiče. Ráno 
před zahájením sečení je sbíráme a 
procházíme porosty se psy. I přes 
tato popsaná opatření dochází k vel-
kým ztrátám na srnčatech. Plán odlo-
vu srnčí zvěře jsme již několik let 
nesplnili z důvodu, že naše honitba 
není ideální pro chov srnčí zvěře, pro 
velký civilizační tlak, malou úživ-
nost honitby, způsob obhospodařová-
ní půdy a jiné nepříznivé faktory. Pro 
zlepšení potravní nabídky pro zvěř 
každoročně obsíváme 5 zvěřních 
políček, které nesklízíme, jsou pone-
chány zvěři ke spasení. 
     V době zimního strádání  zvěř 
přikrmujeme. Spotřeba krmiva  pro 
zvěř činí 30 q ovsa a ječmene, 20 q 
kukuřice, 25 q sena a 100 kg soli. 
Veškeré náklady na krmivo hradíme 
z vlastních zdrojů. V honitbě máme 
vybudováno 15 krmelců pro zvěř 
spárkatou. Dále používáme k pozo-
rování a lovu zvěře 11 kazatelen a 5 
posedů. K lovu zvěře jsou využíváni 
lovečtí psi a s potřebnými zkouška-
mi. 
     Naši členové vlastní tato pleme-

na: německý dlouhosrstý ohař, je-
zevčík drsnosrstý, foxteriér hladko-
srstý. 
     Výkon práva myslivosti provozu-
je 17 členů a 1 povolenkař. Mysli-
veckou praxi vykonává v naší honit-
bě 1 adept myslivosti. 
     V době plesové sezony každoroč-
ně pořádáme tradiční myslivecký 
ples.  Pokud to počasí dovolí, pořá-
dáme v letních měsících v Račném 
taneční zábavu. V měsíci září bývá 
sloužena u reliéfu sv. Huberta mše 
svatá za živé a zemřelé myslivce z 
našich řad. V měsíci říjnu pořádáme 
zájezd na svatohubertskou pouť na 
sv. Hostýn. V listopadu se koná v 
naší honitbě tradiční hon na zajíce. 
Nejde zde ani tak o úlovky, ale o 
setkání dlouholetých mysliveckých 
přátel, aby společně prožili hezký 
den v Boží přírodě.  Dodržujeme zde 
všechny staré myslivecké zvyky a 
tradice, které je nutné zachovat i 
příštím generacím. Na závěr roku 
pořádáme pro členy společnou vy-
cházku do přírody. Je to symbolické 
rozloučení s uplynulým rokem a po-
děkování Stvořiteli za vše krásné, co 
jsme v průběhu roku v Boží přírodě 
zažili. 
     Mimo tyto aktivity se snažíme 
udržovat v provozu chatu v Račném. 
V uplynulém období jsme pracovali 
na budování nového plotu, byly zho-
toveny nové lavice a stoly. V průbě-
hu roku je členy spolku odpracováno 
několik stovek brigádnických hodin. 
      Veškerá naše myslivecká činnost 
je zaměřena na zachování normova-
ných stavů zvěře, sledování zdravot-
ního stavu a kondice zvěře. 
     Brzo nastane období kladení mlá-
ďat zvěře. Prosíme občany o zacho-
vání klidu v honitbě, o omezení 
pouštění psů. Je povinností nás všech 
zachovat naši přírodu v co nejlepším 
stavu se zdravou zvěří příštím gene-
racím.                                                                                                                       

výbor MS Černava                                                                                                           
Lidečko 
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     Včelařská organizace v Lidečku v 
současné době sdružuje 46 včelařů s 
352 včelstvy. Letos jsme získali       
2 106 kg medu a 191 kg vosku. Tedy 
na včelstvo průměrně 6 kg medu a 
0,5 kg vosku. 
     Díky průběhu počasí během celé-
ho roku je to až několikanásobně 
méně, než kolik bylo v předchozích 
letech. Někteří včelaři neměli med 
ani pro sebe a své rodiny, natož aby 
mohli nabídnout ostatním. Tato situ-
ace se bohužel opakovala ve většině 
včelařských organizacích v našem 
okolí. 
     Z činnosti organizace musím při-
pomenout účast na Včelařské pouti 

na sv. Hostýně, dále pak zájezd na 
včelařskou farmu pana Kopečka z 
Pržna u Frýdku-Místku, kde nám 
místní včelař předvedl, „jak se to 
dělá ve velkém”. 
     Kromě toho u nás proběhly dvě 
přednášky, takže kdo měl zájem, ten 
měl možnost se dále vzdělávat. 
     Na začátku března pak proběhla 
výroční schůze organizace, kde byl 
členům spolku přednesen průběh 
roku z hlediska organizace, stav hos-
podaření, stav včelařského kroužku a 
také plány na další rok. 
     Rok 2019 je pro nás také rokem 
volebním, proto byl na výroční schů-
zi voleno také nové představenstvo. 

VČELAŘI V LIDEČKU 
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Aktuálně  tedy: 
 předseda: Zdeněk Novák 
 místopředseda: Robert Šoman 
 jednatel: Roman Sáblík 
     Kromě toho plánujeme letos další 
„velkou” exkurzi k nějakému větší-
mu včelaři a snad se podaří provést i 
kurz o chovu matek. 
     Mezi největší počiny naší organi-
zace patří díky panu Bajzovi. Vče-
lařská pouť, letošní již 17. ročník, 
se uskuteční 18. a 19. 5. 2019. Rádi 
bychom vás touto cestou pozvali. 
     Jak jsem v úvodu již uvedl, počasí 
loňského roku nebylo včelám příliš 
nakloněno, ale věříme, že letos to 
bude lepší a med bude. 

 Ing. Robert Šoman 

     Na podzim jsme zahájili další roč-
ník včelařského kroužku mladých 
(VKM) v tradiční sestavě - starší žá-
ky v počtu 6 dětí vede p. Stanislav 
Brhel a mladší se 7 dětmi vede R. 
Šoman. Během letošní zimy se k nám 
přidala další malá včelařka, takže 
máme celkem 14 dětí, což není málo. 
     Podzimní počasí práci ve včelách 
příliš nepřálo, proto jsme se soustře-
dili na činnost kolem údržby vybave-
ní, zlepšování teoretických znalostí a 
samozřejmě se našel čas i na oddech 
a zábavu. 
     Díky podpoře z obce jsme získali 
trojrozměrný model včely v nadži-
votní velikosti, takže naše přednášky 
nebyly tak „suché“. Hlavně mladším 
dětem model velmi usnadnil osvojení 
anatomie včely. Ale stejně je pro ně 
nejzajímavější zpráva, že včela má 
srdce v zadečku! 

     Pod vedením p. Brhla se ještě na 
podzim podařilo posunout klubovnu 
kroužku blíž ke včelínu, abychom 
mohli obě budovy spojit krčkem a 
zrekonstruovat tak, abychom získali 
důstojné zázemí pro výuku. Pan 
Brhel si právem zaslouží náš obdiv a 
dík. 
     Podobně jako včely přes zimu 
odpočívají, dovolili jsme si také my 
malou pauzu přes vánoční svátky. 
Ovšem již v lednu nás čekala exkurze 
k sousedům - členové kroužku ve Fr. 
Lhotě nám předvedli, jak zpracovávat 
vosk. Ukázali nám, jak vyřezat dílo z 
rámků, jak jej tavit a získaný vosk 

čistit a nakonec jeho přeměnu na no-
vé mezistěny. A protože zrovna pekli 
medové perníčky, líbila se návštěva 
všem. 
     Znovu musím poděkovat za obec-
ní podporu, bez níž by se nám nepo-
dařilo získat elektrické tavidlo na 
vosk. Díky němu budeme moci v 
brzké době sami tavit vosk ze škol-
ních včel. Ten pak zpracujeme na 
vlastní výrobky, které můžeme na-
bídnout ostatním. Nejen že se děti 
naučí něco nového, ale zároveň mají 
pocit, že si peníze na kroužek vyděla-
li sami. Do budoucna plánujeme ta-
vení vosku (a zároveň sterilizace 
rámů) nabídnout jako službu pro vče-
laře, kteří tavidlo nemají. Pokud se 
nám touto cestou podaří získat nějaký 
vosk, rádi pozveme i rodiče, aby si 
také zkusili něco malého na památku 
vyrobit. 
     V nadcházejícím měsíci nás čeká 
již tradiční setkání ve Fr. Lhotě, kde 
poměří své síly kroužky z okolních 
obcí, i slovenských. Pro svou přátel-
skou atmosféru je vyhledávanou akcí 
před zahájením oficiálních soutěží. 
     Již v květnu proběhnou okresní 
kola soutěže Zlatá včela, které se již 
tradičně zúčastníme. Uvidíme, jestli 
se někomu z našich svěřenců podaří 
zopakovat úspěch Ondry Fuska, který 
se probojoval až do Nasavrk… 

Ing. Robert Šoman 
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Antonínu Pastorčákovi (letos 90 let), 
který provedl všechny stolařské prá-
ce, jak na buňce, tak později i na vče-
línku. Dále dnes již zesnulému p. 
Daňkovi a rovněž jeho kamarádům 
myslivcům, taky zesnulým K. Janáčo-
vi a Fr. Sekulovi a samozřejmě i ně-
kterým členům včelařům, kteří, když 
bylo potřeba, přišli na brigádu. Pokud 
naše síly a síly dětí na něco nestačily, 
pomohli nám pracovníci OÚ 
(nezaměstnaní) pod vedením p. Milo-
še Mužikovského, který dělal hlavně 
odborné práce, např. osazení buňky, 
železářské a pod. Velkým přínosem 
byla i pomoc v případě potřeby fy. 
MESTAV, např. při terénních pra-
cích, přesunech těžších materiálů 
apod. Velký dík patří p. Slováčkovi J. 
který nám zajišťoval betonové pražce 
pod buňku a později i včelínek. V 
těchto děkovačkách nesmím zapome-
nout  na  tehdejš ího pos lance 
v parlamentu ČR, pana Boháče (dnes 
pracovník BISu), který má v Lidečku 
chalupu a daroval nám pro kroužek 
mikroskop v ceně víc jak 6 000 Kč i 
některé další věci. Jako poslanec má i 
velkou zásluhu v podpoře včelař-
ských kroužků v jejich činnosti v celé 
republice. Zvlášť si nechávám podě-
kování pro paní J. Daňkovou, která 
nám po celou dobu provozu  provádě-
la v buňce úklid,  starala se o vybave-
ní kuchyňky a doplňování potřebného 
vybavení, často i z vlastních zdrojů a 
osobní obsluhou. A že bylo co uklí-
zet, protože jsme v klubovně pracova-
li  hlavně s voskem při zpracovávání 
na ozdoby, dřevem a pod. V klubovně 
jsme taky mívali předvánoční schůz-
ky dětí i s jejich rodiči, táboráky na 
konec školního roku a jiné akce.  A 
paní Daňková připravila buňku, po-
máhala rodičům s obsluhou a potom 
uklízela. 
     Stále více jsme pociťovali potřebu 
vlastních včelstev pro výuku, protože 
platí pravidlo, že jedna hodina praxe 
vydá mnohdy za víc jak sto hodin 
teorie. Nějakou představu jsem už v 
hlavě nosil a šel jsem tedy za dnes už 
zemřelým p. Juráněm Karlem, takto 

majitelem tesařské firmy v Ústí, u 
kterého pracoval p. Papšík Ant. z Mu-
žíkova, člen naší ZO. Závěr mého 
dojednání zněl: „Máš tam Tondu, já 
mu to dám na starost, o ostatní se sta-
rej sám."  Tak jsem Tondovi ukázal 
svoji představu, ten jenom řekl: 
„Připravte si to, já se ohlásím".  Chví-
li se nedělo nic. Ale my jsme se při-
pravovali s úpravou místa pro včelí-
nek. Asi za čtrnáct dní volá Tonda. 
„Zítra, t.j. v pátek, ve dvanáct začíná-
me stavět".  V pátek dopoledne přije-
lo auto s materiálem, ve dvanáct na-
stoupil Tonda s asi šesti kolegy a v 
sobotu kolem poledne stál hotový 
včelín. 
     Trnul jsem, jak se to zaplatí.  Asi 
za tři měsíce jsem se opatrně zastavil 
v Ústí a ještě opatrněji se Karla ze-
ptal, dokdy bude chtít platbu, že se 
mně rýsuje nějaká finanční pomoc. 
Podíval se na mne a řekl: „Chtěl jsi 
sponzora, máš sponzora a ostatní si 
vyřiď s Papšíkem, on se o to všechno 
staral, z mé strany to děláme pro dě-
ti". Tento výrok "děláme to pro děti" 
jsem slyšel v drtivé části výše jmeno-
vaných dárců, pomocníků a sponzorů. 
Když už nějaká platba se provést mu-
sela, nastupoval Obecní úřad a Spole-
čenský klub se svým pravidelným 
ročním příspěvkem na činnost spole-
čenských organizací v obci.  
     K té materiální stránce věci bych 
chtěl dodat, že klubovna skutečně 
sloužila i mysliveckému kroužku, asi 
po dobu dvou a půl roku. Kroužek 
pod vedením zemřelého p. Nováka J. 
zde měl schůzky i skladiště pro 
kroužkový krmelec v Rumánkovém 
háji. Pro případný kroužek zahrádka-
řů jsme z Nasavrk (to je naše ústředí)

     Překročili jsme ten pověstný os-
mičkový rok, plný jubileí a vzpomí-
nání. Trochu jubilejním je i pro vče-
lařský kroužek vzniklý při naší ZO 
ČSV Lidečko už někdy koncem roku 
1998, ale oficiálně začal svoji činnost 
1. 4. 2000, kdy byl nahlášen na nadří-
zené složky.   
     V prvních asi čtyř až pěti letech se 
počet dětí v kroužku pohyboval od 17 
do 23 žáků ze ZŠ Lidečko a Horní 
Lidče. S náborem a rozjezdem krouž-
ku mně velice pomohla tehdejší ředi-
telka p. Kopečková, jak po stránce 
didakticko-metodické, tak tím, že 
později  vyčlenila v přestavované 
škole jednu učebnu v podkroví a 
podle možností ji vybavila potřebným 
nábytkem i zařízením. Počítali jsme, 
že bude sloužit pro potřeby kroužků, 
včelařského, zahrádkářů, myslivecké-
ho, ochránců přírody a případně dal-
ších. Čili asi to,co se dneska rozjíždí 
v resortu školství pod pojmem 
"environmentální výchova". Z něja-
kých, i dnes těžko vysvětlitelných 
příčin, z tohoto záměru sešlo. Čerpal 
jsem i z rad pana Jar. Chovance, škol-
níka v ZŠ Hor. Lideč, který dlouhé 
roky na této škole včelařský kroužek 
vedl. Když už mluvím o ZŠ Horní 
Lideč, musím děkovat i pedagogům z 
této školy, především paním učitel-
kám přírodopisu, za půjčování učeb-
ních pomůcek, literatury, mikroskopů 
a pod. 
   V té době fa. MESTAV dokončova-
la stavbu motorestu a byla tu velká 
buňka, která sloužila jako jídelna a 
měla jít do šrotu. Tak jsme ji se svo-
lením tehdejšího duchovního správce 
farnosti postavili na farní zahradě a 
upravili do podoby, ve které se na-
chází dnes. Letos jsme ji připojili ke 
včelínku a spojili do jednoho celku. 
Práce na ní ještě probíhají, ale po 
skončení by měla sloužit podle našich 
představ pro potřeby kroužků dříve 
jmenovaných, pokud budou existovat 
a fungovat, i např. jako spolková klu-
bovna a podobně. Na tom, že se nám 
podařilo tuto buňku uvést do tohoto 
stavu, patří velký dík v první řadě p. 
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obstarali  literaturu o ovocnářství a 
rozdali dětem, ale tím to skončilo. V 
rámci jakési nadstavby výuky včelař-
ství jsme v našem kroužku zkonstruo-
vali a vyrobili vzorový dětský úl, kdy 
by děti v tomto menším úle začaly 
včelařit a po fyzickém zvládnutí by 
přešly na normální úlové míry. Celý 
čtyřnástavkový úl i s pozorovacím 
okénkem vyrobil p. Brhel Josef, ze-
mřelý  člen ZO a otec jednoho z 
chlapců. /viz foto výrobce s přecho-
dovým plástem/. Při té, jakési 
"nadstavbové" činnosti  kroužku v 
rámci zpracování včelích produktů 
vznikla taky skupinka děvčat z krouž-
ku, kterých se ochotně ujala p. Bajzo-
vá Marie. Pravděpodobně ve spolu-
práci s některými maminkami pekly 
s dětmi medové perníčky a cukroví, 
které děti prodávaly na jarmarku spo-
lu s výrobky z vosku. To si ale všech-
no zajišťovala a organizovala p. Baj-
zová jako registrovaná učitelka v Na-
savrkách.  
     Nesmím v děkování zapomenout 
na rodiče dětí a jejich pomoc např. při 
organizaci vánočních besídek, letních 
táboráků, náročnějších vycházek, 
např. na Půlč. skály apod. Zvlášť ale 
musím jmenovat manžele Machů a 
jejich pomoc při dopravě dětí na ob-
lastní soutěže ZV vlastním autem a 
zadarmo. Na poslední soutěž v Uh. 
Hradišti nás jelo třináct a jedno auto 
nestačilo. Vedoucí kroužku Ing. Šo-
man pro nemoc jet nemohl,  pomohli 
nám hasiči, konkrétně velitel pan Ku-
bica a oba zase zadarmo. Ostatní ro-
diče jmenovat nebudu, oni ví, o koho 
se jedná, takže jenom velký dík za 
pomoc.  
     Stále více se ukazovala nutnost 
rozdělení kroužku na dva stupně, 
mladší 1. - 5. ročník ZŠ a starší 6. - 9. 
ročník, už jenom proto, že na počet 
dětí v kroužku, který se pohyboval 
kolem 14,  byl těžko pro jednoho 
zvladatelný a taky rozdíl v metodice 
vedení kroužku mladších a starších je 
velký. Je to nakonec i dle metodiky a 
pokynů pro vedení kroužků. Mladších 
dětí se ujal přítel (včelaři se oslovují 
titulem příteli) Pavel Bělaška. Inves-
toval svoje prostředky do nákupu no-

tebooku, čímž jsme mohli využívat i 
materiály, které nám dodávali 
z Nasavrk. Za velké pomoci děvčat a 
hlavně p. starosty OÚ, kde nám na 
výkonné kopírce vyráběli a vyrábějí 
učební pomůcky, jsme dosáhli toho, 
že např. děti z kroužku p. Bělašky 
obsadily na oblastní soutěži „Zlatá 
včela“ v Napajedlích první tři místa. 
Na tomto místě je potřeba připome-
nout i skutečnost, že prostřednictvím 
P. Bělašky jsme kopírovali některé 
formy vedení a výuky kroužků podle 
vzoru kroužků ve Fr. Lhotě, kde je-
den  z kroužků vede p. učitelka Ptáč-
ková. Její metodické listy jsme jedno-
duše kopírovali. 
     Závěrem jen výčet dosažených 
některých výsledků v rámci oblast-
ních i celostátních soutěží. Od roku 
2002 se pravidelně zúčastňujeme sou-
těží  tzv. „Zlatá včela“. Republika je 
rozdělena do 7 až 10 oblastí a vítězo-
vé v kategorii 6. - 9. ročník ZŠ postu-
pují do celostátního kola. Zde je nut-
no povědět, že jsme na oblastních 
soutěžích mívali po Fr.Lhotě, nebo s 
ní, téměř  vždy nejvyšší  počet soutě-
žících dětí. Takže za těch 15 let naší 
účasti jsme na soutěžích dosáhli  
těchto výsledků v hlavní kategorii, t.j. 
6. - 9. ročníky ZŠ. V roce 2006 byl 
Jakub Machů absolutním vítězem 
celostátního kola ZV v Nasavrkách. 
V roce 2008  se z iniciativy ČR zača-
lo soutěžit i na mezinárodní úrovni. 
J irka Fusek byl jako druhý 

v celostátním kole nominován do re-
pre týmu ČR, ale účast odmítl. Mys-
lím, že se jednalo o soutěž v Lon-
dýně.  Souhrnně jsme v dalších roční-
cích získali v této kategorii celkem 3 
první, 4 druhá a 4 třetí místa. Pro úpl-
nost, v kategorii mladších jsme získa-
li 5 prvních, 2 druhá a tři třetí místa. 
Pokud se soutěžilo i v družstvech, 
byli jsme dvakrát třetí a jednou pátí, 
vždy nejméně z 11, ale i 19 družstev. 
Kromě této soutěže se každoročně 
zúčastňujeme mezinárodní soutěže ve 
Franc. Lhotě, kde domácí, my a 
Hor.Lideč soupeříme s dětmi z regio-
nu „Půchovská dolina“ a tato soutěž 
nám slouží jako takové zahřívací kolo 
před soutěžemi Zlaté včely. Oplátkou 
jsme byli třikrát na soutěži pořádané 
Půchovskou dolinou. My jsme u nás 
v Lidečku pořádali oblastní soutěž 
„Zlatá včela“ v roce 2010. 
     Tento článek je jakýmsi shrnutím 
naší dosavadní práce, snad jsem na 
někoho v děkováních nezapomněl, za 
což se moc omlouvám. Ještě 
z poslední doby musíme  poděkovat 
firmě Janošík z V. Příkaz, kteří nám 
dali všechnu barvu na jarní nátěr pře-
stavěné buňky i včelína. Takže už si 
připravujeme práci na jaro a léto. 
     Současná situace je taková, že 
kroužek mladších dětí vede Ing. Šo-
man Robert, se staršími bych to rád 
doklepal do konce školního roku já.              

Stanislav Brhel 
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     O tom, že přespat v knihovně, 
není nic nemožného, se přesvědčili 
letošní třeťáčci ZŠ Lidečko při akci 
NOC S ANDERSENEM.  

     Do této celorepublikové akce na 
podporu dětského čtenářství, se za-
pojuje naše knihovna už tradičně. 
Nocování má vždy své téma po vzo-

ru nějaké knihy. Letošním tématem 
byli BOB a BOBEK – králíci z klo-
bouku. Kromě čtení se děti seznámi-
ly s knihovnou, zahrály si spoustu 
her, tvořily a zažily spoustu legrace.  
     Děkujeme všem hostům, kteří 
dětem přišli předčítat: starosta obce 
Ing. Vojtěch Ryza, knihovnice 
z Horní Lidče paní Věra Povalačová, 
knihovnice z Valašských Klobouk 
paní Ladislava Jařabová, ze ZŠ Li-
dečko paní ředitelka Mgr. Alena Liš-
ková a paní učitelka Mgr. Jana Mač-
ková a pan Stanislav Brhel st.  
     Doufáme, že touto akcí návštěva 
dětí naší knihovny nekončí, ale nao-
pak. Nejen na letošní třeťáčky, ale na 
všechny čtenáře se těšíme každé 
pondělí a středu od 14.00 do 16.30 
hodin. 

knihovna Lidečko 

NNNOCOCOC   SSS   AAANDERSENEMNDERSENEMNDERSENEM   

Více fotografií z této akce si můžete prohlédnout na webu obce Lidečko. 
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     V současné době v naší školní 
jídelně připravujeme stravu pro 123 
dětí z MŠ a ZŠ Lidečko a 57 obědů 
v doplňkové činnosti.  
     Strava dětí v MŠ se skládá ze 
třech jídel: přesnídávka, oběd a  od-
polední svačinka. Dětem ve škole 
zabezpečujeme oběd.  
     Ke svačinkám je podáváno růz-
norodé  pečivo s  čerstvými poma-
zánkami, které obměňujeme a které 
obsahují luštěniny, vejce, tvaroh, 
ryby a další  potraviny.  
     Pro děti zařazujeme průměrně 
jednou týdně různorodé kaše 
(jáhlové, cizrnové, ovesné, rýžové, 
špaldové...), a nebo tvaroh a  jogurty 
bílé, které podle potřeby doplňujeme 
čerstvým ovocem.  
    Občas dětem rády upečeme domá-
cí moučník, ve kterém se snažíme 
snižovat obsah cukru.  
     Celý den je připraven pitný režim 
v podobě neslazených a mírně slaze-
ný ovocných, bylinkových, černých 
čajů,  ovocných nápojů s vysokým 
podílem ovocné či zeleninové slož-

ky, bez přídavku cukru, které dětem 
ředíme.  
     Je zabezpečen přísun čerstvého 
mléka z Mlékáren Valašské Meziříčí 
a Agrofyta. Po celý den je také mož-
nost přísunu čerstvé vody.  
     Skladba obědů v naší školní jídel-
ně je stanovena s ohledem na plně-
ní ,,Spotřebního koše,“ , který pomá-
há hlídat, aby byla zachovávána pes-
trost jídel, množství masa, ryb, luště-
nin, a zdravého přísunu ovoce a  ze-
leniny, podle vyhlášky č. 107/ 2008 
Sb. 
     Polévky připravujeme z masa, 
zeleniny, ryb a luštěnin, nikoli z po-
lotovarů,  s různými druhy zavářek, 
doplněné kořením a mírným dochu-
cením,  pomocí přípravků bez gluta-
manu.  
     Snažíme se zařazovat k masu a 
rybám  pestrou škálu příloh s různý-
mi obměnami, jako například rýže s 
bulgurem, kuskusem, nebo zeleni-
nou,  bramborové pyré s mrkví, cele-
rem, nebo květákem, různorodé těs-
toviny atd.  

     Školní jídelna je zařazena do pro-
jektu ,,Škola plná zdraví“. Občas 
zkoušíme i nové recepty. 
     V roce 2015 vydalo Ministerstvo 
zdravotnictví Nutriční doporučení ke 
Spotřebnímu koši. Tento dokument, 
mimo jiné přinesl potřebu klást větší 
důraz na to, aby se ve školních jídel-
nách zařazovala častěji bezmasá, 
nesladká jídla. 
     Mezi škálou pokrmů s luštěnina-
mi, zeleninou nebo občasným  sojo-
vým masem zařazujeme i nové pokr-
my s novým zkombinováním, které 
jsou schváleny nutričními terapeuty 
a jsou označovány za hodnotné. Ně-
které recepty se vracejí  k používání  
našich tradičních potravin do kuchy-
ně našich předků.  
     Snažíme se jít směrem zlaté 
střední cesty, kdy v jídelníčku zařa-
zujeme jak tradiční, osvědčená jídla, 
tak občas zkusíme nějakou novinku, 
protože když nezkusíme, nebudeme 
vědět.  

Lenka Ryzová 
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     Milé maminky a tatínkové, rádi 
bychom vám oznámili, že naše Ma-
teřská škola Lidečko má nové INTER-
NETOVÉ STRÁNKY- ms.lidecko.cz. 
     Díky internetovým stránkám se 
dozvíte vše důležité o naší školce a 
také to, co děti ve školce čeká a ne-
mine. V naší fotogalerii si můžete 
prohlédnout, jak to u nás vypadá a co 
jsme s dětmi během roku zažili a 
zvládli. Také se zde dozvíte, co dob-
rého nám každý týden uvaří naše mi-
lé paní kuchařky a jestli vaše děti 
čeká nějaká akce, o které byste měli 
vědět. 
     Veškeré dotazy ohledně interneto-
vých stánek vám poskytne paní ředi-
telka Mičatková. 
     Věříme, že se vám budou naše 
internetové stánky líbit a budeme 
rádi, když nás pomocí nich navštíví-
te. 

ZZZPRÁVIČKYPRÁVIČKYPRÁVIČKY   ZZZ   
NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   ŠKOLIČKYŠKOLIČKYŠKOLIČKY   

JJJARNÍARNÍARNÍ   SCHOLIČKOVSKÁSCHOLIČKOVSKÁSCHOLIČKOVSKÁ   VÍKENDOVKAVÍKENDOVKAVÍKENDOVKA   

     V termínu od 8. do 10. března 
jsme se se scholičkou vydali na ví-
kendovku do Zděchova.  
     Celý víkend se nesl v kamarád-
ském a veselém duchu. Někteří jsme 
jeli na takovou akci úplně poprvé a 
byl to krásný zážitek. Společně jsme 
hráli nejrůznější hry-mezi nejoblíbe-
nější ze všech patří vlajky. Zahráli 
jsme si však i úplně nové. Nikdo z 

nás nezapomene na zvířecí štafetu, 
živé Člověče, nezlob se nebo na to, 
jak jsme lovili bonbony z hrnce s 
moukou. Společně jsme se pomodlili 
růženec za děti na misiích a také kří-
žovou cestu. Každý z nás si také vy-
tvořil jarní květináč.  
     I když nám počasí nepřálo podle 
našich představ, celý víkend jsme si 
moc užili a bylo nám spolu dobře. 

     Díky letošní sněhové nadílce o sněhuláky ze sněhu 
nouze nebyla, proto se v naší knihovně ve středu 23. 
ledna 2019 uskutečnilo TVOŘENÍ SNĚHULÁKŮ z 
jiných materiálů. Děti v hojném počtu přišly tvořit 
papírové, plastové nebo skleněné sněhuláky.  
     Ve středu 3. dubna 2019 proběhlo v naší knihovně 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Děti si mohly vyrobit z 
nejrůznějších materiálů velikonoční kuřátko, slepičku 
nebo zajíčka a velikonoční domeček na zavěšení. Opět 
se tvoření zúčastnilo velké množství dětí, chlapců i dí-
vek od předškoláků až po děti druhého stupně. S nej-
menšími přišli také rodiče. Těší nás, že o výtvarné akti-
vity je v naší knihovně velký zájem. Věříme, že výrobky 
krásně vyzdobí mnoho našich domovů. 
     Další tvoření je připraveno ke svátku našich mami-
nek „Den matek“ a svátku dětí „Den dětí“. 
     Od 1.dubna 2019 máme v naší knihovně novinku 
TÉMATICKÉ KUFŘÍKY – jedná se o kufříky se zá-
bavně-vzdělávacím obsahem určené předškolákům a 
dětem prvního stupně. Kufřík je zaměřen na téma určité 
knihy a obsahuje nejen tuto knihu, ale také různé didak-
tické pomůcky a společenské hry. Věříme, že se dětem 
knihy budou líbit a také si při ní spolu s rodiči a souro-
zenci zahrají hru a využijí této netradiční novinky v naší  
knihovně. 
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JJJAKAKAK   SKAUTISKAUTISKAUTI   PROŽILIPROŽILIPROŽILI   ZIMUZIMUZIMU   AAA   NADCHÁZEJÍCÍNADCHÁZEJÍCÍNADCHÁZEJÍCÍ   JAROJAROJARO???   

      Než se starý rok 
rozešel s novým, mladší 
rádci přichystali pěkné 
a aktivní posezení pro 

celé středisko v malém sále Spole-
čenského centra. Potkali jsme se tak-
to 31. prosince. Sešlo se nás opravdu 
hodně, doslova jako vrabců, pěkných 
42. Na začátku jsme se spočítali a 
utvořili jsme Gilwellský kruh přátel-
ství. A pak začala zábava. Hry kolek-
tivní i pro jednotlivce, promítání fo-
tek a videí z celoročních aktivit a 
akcí, rekapitulace prázdninového tá-
boření v Brodské. Po večírkovém 
osvěžení vedoucí vyhlásili za první 
půl rok dva mladší členy s nejvyšším 
ziskem bodů do soutěže „O tábor 
zdarma“. Nu, a pak jsme se rozprchli 
za svými blízkými. 
     Začátkem ledna se ti odolnější 
z nás vydali na zimní táboření na 
naše tábořiště do Nového Hrozenko-
va. 
     Skautský ples, tentokrát 16. 
v pořadí, se uskutečnil 26. ledna 
s tématem kulatého 100. výročí vzni-
ku republiky.  S přípravou výzdoby, 
občerstvení a s dalšími asi tisíci drob-
nostmi se začalo již o dva dny dříve. 
Nástěnka, stoly, prostírání, stovky 
skleniček, sladký bar, něco na zub, 
zabalit a nazdobit tombolu atd. Hosté 
se začali scházet v sobotu po 19.  
hodině. Všichni vyšňoření a krásní. 
K rytmickým a obratným pohybům  
hrála kapela Naty&Gents pro 180 
tanečníků. Činorodost tanečníků ob-
čas přerušila zábavná hra, taneční a 
scénické vystoupení našich doved-
ných skautek, prodej a výběr tomboly 

anebo promítání krátkého filmu o 
naší republice. Veselo bylo až do 3. 
hodiny ranní. Děkujeme všem, co 
přišli, a také těm, co nám vypomohli! 
     Termínově po plese proběhla tzv. 
skautská registrace. Pro rok 2019 se 
ve Středisku registrovalo dohromady 
z Lidečka a Horní Lidče 70 členů. 
V 8. oddílu Klubu dospělých máme 
„uskladněny“ starší a pokročilé čle-
ny. V 2. oddílu „Dvojka“ je pět dru-
žinek mladších členů – vlčata, svět-
lušky, skautky a nově benjamínci. 
Každá z družinek má pravidelné 
schůzky každý týden. Cérky 
z Lidečka a Motýlci v klubovně 
v Lidečku. Méďové, T-Rexové a be-
njamínci v klubovně v Lidči. Součas-
ně každou středu dopoledne poskytu-
jeme prostory pro setkávání maminek 
s dětmi v klubovně v Horní Lidči. 
     Začátkem března se vydali starší 
vedoucí a rádcové odpočívat do hor 
Velkých Karlovic na nejstarší skaut-

skou základnu Bařinku. Jeli jsme 
nabrat síly, stmelit kolektiv, něco 
nového se naučit, prostudovat aktuál-
ní táborovou vyhlášku, naučit se no-
vé uzly, prozkoumat nová místa, ho-
diny a hodiny si povídat u petrolejky, 
vařit na kamnech, nosit vodu 
z potoka a po strašidelných histor-
kách sesbírat odvahu a dojít nočním 
lesem na kadibudku. 
     Poslední víkend v březnu patřil 
našim mladším. V sobotu 30. 3. 2019 
vyrazili na výlet do olomoucké Pev-
nosti poznání, kde je čekala spousta 
úkolů z oblasti historie, přírodopisu, 
chemie a fyziky, a to vše velmi zá-
bavnou formou. Nechyběla sladká 
odměna  v podobě zmrz l iny 
v historickém centru města Olomou-
ce. 
     Na 6. dubna jsme připravili akci 
Ukliďme Česko – Horní Lideč i Li-
dečko.       
     A co nás čeká v nadcházejícím 
období? 
Poté se vydáme na skautské závody, 
vyšlápneme na mohylu Ivančenu a 
v květnu zorganizujeme opět sbírku – 
Květinový den…a po maratonu Dět-
ských dnů, se vydáme vstříc letním 
dobrodružstvím na skautském táboře 
i horách někde v Evropě. 
 

Sepsala Lidu (Ludmila Rumánková-
Mužikovská) a Bomba (Ondřej Rudolf) 
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     Nová posilovna v areálu šaten SK Lidečko je již po 
stavební stránce dokončena. Chybí jen doladit posilova-
cí stroje. Tuto úlohu mají na starosti samotní uživatelé 
pod vedením Miroslava Janáče ml., kteří posilovnu na-
vštěvovali a rozumí tomu, co je potřeba na strojích dola-
dit, za což jim patří SRDEČNÉ DÍKY. 
     Pevně doufám, že posilovna bude sloužit k účelu, 
který má, a podaří se ji udržovat v takovém stavu ,jaký 
je nyní, i proto jsou v objektu nainstalovány kamery. 
     O otevření posilovny a bližší informace k jejímu na-
vštěvování vás budeme včas informovat prostřednictvím 
rozhlasu a na internetových stránkách obce. 

Zbyněk Kulíšek 
místostarosta obce 

DDDOBAOBAOBA   SNĚHOVÁSNĚHOVÁSNĚHOVÁ   

     Během jarních prázdnin proběhla pro děti od 1. do 7. třídy akce s názvem 
„Doba sněhová“.   
     Letos se děti vydaly na návštěvu až do Grónska, konkrétně za Eskymáky. 
Seznámily se s jejich životem, každodenními povinnostmi i radostmi, ale 

také s drsnými podmínkami života 
v Grónsku, blíže poznaly některá 
zvířata, jako je liška polární, zajíc 
polární, sob, lední medvěd... Nejen, 
že tuto zemi poznávaly, ale také se 
snažily během pobytu Eskymákům 
pomáhat v získávání obživy nebo 
teplého zimního oblečení, ve stavění 
iglú, v záchraně soba před zlým vl-
kem, dokonce se vydaly v noci za-
chránit medvědí rodinku.  
     Děti si s opravdu velkým nadše-
ním a nasazením užívaly pobyt v 
Grónsku a společně vytvořily velkou 
čtyřicetičlennou partu chlapců a dí-
vek z Lidečka i Horní Lidče.  
     Děkujeme všem dětem za nádher-
ně prožité prázdninové dny a velké 
poděkování patří také 13 mladým 
Eskymákům za pomoc při organizaci 
celé akce. 

 ZPRAVODAJ  I .  

LLLYŽAŘSKÝYŽAŘSKÝYŽAŘSKÝ   KLUBKLUBKLUB   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE.........   
     Po velmi nepříznivých minulých 
letech, kdy zima nebyla nakloněna 
lyžařským podmínkám, jsme letošní 
sezonu zahájili 14. 1. 2019.  
     Sněhové podmínky byly přijatel-
né pro spuštění lyžařskému vleku v 
našem areálu. Celkově byl lyžařský 
vlek v provozu více než jeden měsíc. 
Vzhledem k tomu, že jsme odkázáni 
na přírodní sníh, snažili jsme se jej 
využít pro co největší spokojenost 
veřejnosti. Díky ochotě dobrovolníků 

Lyžařského klubu Lidečko provozní 
doba byla převážně pátek, sobota, 
neděle. 
     Podařilo se nám uspořádat lyžař-
ské závody v obřím slalomu ve všech 
kategoriích, které proběhly 2. 2. 
2019.  
     Během provozu se projevil vliv 
stáří vleku i problémy se strojem na 
úpravu sněhu, které si vyžádají ne-
malé finanční prostředky pro spuště-
ní dalšího provozu. Rádi bychom 

přivítali další zájemce, kteří by měli 
zájem o rozšíření našich řad pro další 
sezonu.  
     Závěrem bych rád poděkoval 
všem, kteří se podíleli na provozu 
vleku. Dále také za finanční podporu 
Obecnímu úřadu Lidečko, za zakou-
pení části náhradních dílů. Věřím, že 
jsme vyšli vstříc k zimnímu sportov-
nímu dění v naší obci Lidečko. 
     S pozdravem 

Karel Filák  
předseda LK Lidečko  

PPPOSILOVNAOSILOVNAOSILOVNA   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU                 
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     Plesová sezona byla zahájena v sobotu 12. ledna 
Mysliveckým plesem pod záštitou Mysliveckého sdru-
žení Černava. Celý prostor Společenského centra byl 
provoněn zvěřinovými specialitami. Hosté se mohli těšit 
na bohatou zvěřinovou tombolu. O pěknou atmosféru se 
postarala dechová hudba Bojané. 
     Následující sobotu 19. ledna se Společenské centrum 
proměnilo v přírodu a pořadatelé Klubu přátel školy 
za mravence. Tuto proměnu ocenili převážně příznivci 
nápaditých převleků, neboť byly pořádány každoročně 
velice oblíbené „maškarní plesy”, odpoledne pro děti a 
večer pro dospělé. Za pomocí šikovných rukou maminek 
a tatínků jsme mohli vidět překrásné masky našich ma-
lých i větších dětí. Po sále se proháněly masky předsta-
vující různá povolání, pohádkové postavičky, zvířátka a  
jiné nadpřirozené bytosti. Celé odpolednem se děti moh-
ly bavit širokým výběrem hudby, různými soutěžemi 
pod vedením animátorky a moderátorky Hanky Srncové 
z Rádia Zlín a malováním na obličej. Připravena byla 
taká bohatá tombola. Odměnou pro všechny masky byl 
hodnotný balíček sladkostí a také každá maska, která 
navštívila fotokoutek, si odnesla fotografii. Večer byl 

ples pro dospělé. Program zahájila předkapela 
M&men´s., následovala skupina TRAVERZ, které hrály 
k reji masek i k dobré náladě všech přítomných až do 
ranních hodin. Tento ples navštívili pohádkoví a filmoví 
hrdinové, motýli, pálenice, návštěva ze záhrobí, sněhulá-
ci, les i s medvědem, myslivec i pan Čunek, také horská 
dráha a mnoho dalších nápaditých masek. 
     V sobotu 26. ledna byl již 16. Skautský ples pořáda-
ný tentokrát při příležitosti zakončení oslav sta let od 
vzniku Československé republiky. Nejen pořadatelé se 
drželi tématu, ale i hosté plesu. Příjemnou atmosféru, 
taneční vystoupení našich skautů a hudební hity uplynu-
lých let doplnila hudební skupina z Valašské Polanky 
Naty&Gents. 
     V sobotu 13. února pořádala Farnost Lidečko již 11. 
Farní ples s „PA(n)TEREM“. Ples byl provázen hudební 
skupinou Vivian Band z Kroměříže a jako druhá kapela 
M&men´s., (členové jsou z Lidečka a Boršic). K pěkné 
atmosféře plesu přispělo taneční vystoupení sourozenců 
Kubicových, kteří navštěvují taneční kroužek, a opět po 
roce hraná scénka našich farníků na téma „Výběrové 
řízení - konkurz na kostelníka“ Na závěr scénky byla 
zazpívána písnička, co všechno musí kostelník znát a 
umět. Ples byl vyprodán. Plný parket tanečních párů a 
bavících se hostů byl odměnou všem pořadatelům. 
     Letošní plesová sezona byla zakončena16. února 25. 
Společenským plesem CASINO ROYALE, který pořá-
dala Obec Lidečko ve spolupráci se Společenským klu-
bem. Večer byl plný překvapení. O hudební produkci se 
postarala dechová hudba LIDEČANKA a kapela 
SWAY , které si pro přítomné hosty připravily bohatý 
repertoár hudby na širokou škálu společenských tanců. 
Jako host vystoupil  se svojí barmanskou show „Barman 
Adam ze Zlína. Jelikož taneční vystoupení sourozenců 
Kubicových mělo velký úspěch, byli tito malí talentova-
ní tanečníci požádáni, aby své taneční umění předvedli i 
na tomto plese. Pro hosty plesu byly z rukou místního 
odborníka Pavla L. připravovány míchané alkoholické i 
nealkoholické nápoje a drinky. Ples byl vyprodán a bě-
hem celého večera panovala přátelská a radostná atmo-
sféra. 
     Chtěla bych jménem pořádajících složek poděkovat 
všem sponzorům, kteří do plesových tombol přispěli 
nějakým darem nebo finanční částkou. Jménem Spole-
čenského klubu v Lidečku děkuji pořadatelům a slož-
kám, občanům, kteří se podíleli na přípravách a průbě-
zích všech plesů.  Děkujeme maskám a také rodičům, 
kteří masky pro své děti připravili.  V neposlední řadě 
patří poděkování především vám všem, kteří jste se ple-
sů v hojném počtu zúčastnili a podpořili kulturu v obci a 
složky v jejich společenské činnosti. Letošní plesová 
sezona byla velmi vydařená. 

Milena Pavlíková 
 

PPPLESOVÁLESOVÁLESOVÁ   SEZONASEZONASEZONA   201920192019   
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TTTURNAJURNAJURNAJ   VEVEVE   STOLNÍMSTOLNÍMSTOLNÍM   TENISETENISETENISE   

     Dne 9. března 2019 se uskutečnil 
v tělocvičně Mateřské školy Lidečko 
již tradiční turnaj neregistrovaných 
hráčů ve stolním tenise.  
     Turnaje se zúčastnili děti, ženy i 
muži. Svou účastí se o příjemné pře-
kvapení pro pořadatele postarali 
muži i ženy z Kopřivnice, Vsetína, 

Brumova, Slavičína, Bystřice pod 
Hostýnem, Slovenska a dalších míst, 
kteří si našli čas a přijeli si zahrát 
stolní tenis. Startovala i početná sku-
pina domácích hráčů. 
     V hlavní soutěži se objevilo re-
kordních padesát tři hráčů, což bylo 
náročné na organizaci turnaje. Pořa-

datelé vytvořili osm skupin, ze kte-
rých čtyři nejlepší postupovali do 
vyřazovací části. 
     Mezi favority turnaje patřili od 
samotného začátku Martin Hořelka z 
Valašské Polanky a Zdeněk Bazalka 
z Liptálu. Do vyřazovacích bojů po-
stoupilo i několik domácích hráčů z 
Lidečka. O dramatické souboje při 
hře a překvapení nebyla nouze.  
     Vítězem turnaje se stal Martin 
Hořelka (Val. Polanka), druhý skon-
čil Zdeněk Bazalka (Liptál), třetí 
místo vybojoval Roman Žídek 
(Bystřice p. Hostýnem) a čtvrté mís-
to obsadil Radim Zachrla (Bystřice 
p. Hostýnem). 
     Od šestnácti hodin se rozběhl i 
ženský turnaj, který měl šest účastnic 
a nakonec jej vyhrála Janka Katinge-
rová (Slovensko). 
     Závěrem chci poděkovat všem 
nadšencům stolního tenisu z Lidečka 
za úspěšnou organizaci turnaje a Ob-
ci Lidečko za poskytnutí tělocvičny 
k uspořádání turnaje.  

za pořadatele Ing. Karel Zádrapa 

ZZZAHRÁDKÁŘIAHRÁDKÁŘIAHRÁDKÁŘI   VVV   LIDEČKULIDEČKULIDEČKU   
     Opět po roce jsme se sešli na vý-
roční schůzi zahrádkářů.  
     Dosavadní předseda Jan Brhel 
tuto schůzi zahájil minutou ticha za 
naše zesnulé členy. Poté zbilancoval 
uplynulý rok a zahájil novou volbu 
předsedy a výboru. Byla zvolena 
volební komise, která měla na vše 
dohlížet. A tak se volilo a zvolilo. 
Novým předsedou se stal Aleš Va-
culčík, místopředsedou Jindřich 
Trochta, pokladník Ladislav Vala, 
členové výboru Jan Brhel, Eda Vala 
a Jaroslava Daňková. Přejeme všem 

nově zvoleným členům hodně úspě-
chů v jejich práci. A také děkujeme 
bývalému výboru za jeho dosavadní 
práci.  
     Po volbách jsme přikročili k tomu 
hlavnímu, a to plán na rok 2019. Na-
plánovali jsme toho vskutku hodně, 
například dosazení nových ovocných 
stromů v našem sadu, prořezávku 
starých stromů, vykopání studny, 
úpravu příjezdové cesty atd,… 
     Poté byla volná debata a připo-
mínky. To vše jsme sdíleli u bohaté-
ho občerstvení a dobrého jídla. A tak 

bychom chtěli všem členům poděko-
vat za účast na aktivitách našeho sva-
zu v roce 2018. Ještě chceme vzpo-
menout na naše starší členy, kteří se 
už z důvodů stáří, či zdraví nemohou 
účastnit našich aktivit a poděkovat 
jim za dosavadní členství. Jsme 
opravdu rádi, že se s nimi můžeme 
scházet třeba jen na výročních schů-
zích. 
     A taky zveme do řad zahrádkářů 
nové členy. 
     Přejeme všem občanům obce Li-
dečko vše dobré, Boží požehnání, 

     PODĚKOVÁNÍ 
Vážený Jane Brhle,  
jménem celého zahrádkářského svazu Vám chceme poděkovat za Vaši 
dlouholetou práci, kterou jste vykonával byť jako člen a poté 25 let jako 
předseda. Moc velké díky, moc si toho vážíme. 
     Přejeme vám hodně zdraví, Boží požehnání a taky abyste ještě mezi námi 
zahrádkáři dlouho zůstával.   

                                                   vaši zahrádkáři 

     PODĚKOVÁNÍ 
     Na Štěpána není pána. 
Děkujeme všem koledníkům z naší 
obce, kteří na svátek Štěpána 
koledovali a přinášeli radost do 
našich domovů v naší obci.  
     Ať tato tradice trvá.    

občané 
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     Tým mužů zahájil přípravu na 
jarní část mistrovských zápasů 12. 
ledna. Novým trenérem se stal Milan 
Zbranek ze Vsetína, který nahradil 
Jiřího Hrbáčka. Vedoucím mužstva 
zůstává i nadále Pavel Kalík.  
     Příprava letos doznala změny, 
kdy místo úterních a pátečních tré-
ninků se trénovalo v pátek a 
v sobotu. Záměrem této změny mělo 
být zvýšení tréninkové účasti, což se 
podařilo. Další změnou bylo, že se 
letos vůbec netrénovalo v tělocvičně, 
ale pouze venku. Do kádru se vrátil 
z hostování z Brumova Marek Filák. 
Kariéru ukončil dlouholetý člen tý-
mu Richard Kulíšek a podzimní hos-
tování se změnilo v přestup do Prlo-
va u Jana Novosada. Hostování o 
další půlrok v našem dresu jsme pro-
dloužili Markovi Líňovi z Brumova, 
který je tak jediný hráč v mužstvu 
nepocházející z  Lidečka.  Jelikož 
kádr není příliš široký, budeme 
v jarní části spoléhat na výpomoc 
trojice dorostenců Romana Brhla, 
Patrika Juřičky a Pavla Číže. Branká-
ři mužstva jsou bratři Roman a Bro-
nislav Hyžákovi. V rámci zimní pří-
pravy byla sehrána dvě přátelská 
utkání na umělé trávě v Brumově 
proti Valašským Kloboukám a Neda-
šovu, kdy jsme oba zápasy prohráli 
shodně 5:1. Do jarních bojů vstupu-
jeme s cílem udržet příslušnost v 1.B 
třídě i pro nadcházející ročník 
2019/2020. 
     Náš tým dorostu povede do jar-
ních odvet v krajské soutěži jako 
trenér Petr Žídek a vedoucí mužstva 
Jarmil Ryza. Dorostenecký kádr čítá 

12 hráčů ročníků 2000-2003 a dále je 
pravidelně doplňován hráči ze star-
ších žáků ročníku 2004 Martinem 
Čížem, Lukášem Gargulákem, Ja-
nem Zvonkem a Františkem Nová-
kem (ročník 2005). Starší žáci pokra-
čují pod vedením trenéra Petra Žíd-
ka.  
    Na jarní část se žáci připravovali 
2x týdně, kdy využívali převážně 
místní tělocvičnu. Kádr je tvořen 18 
hráči, jedná se o ročníky 2004 – 
2008. Brankář Lukáš Hyžák odešel 
pro jarní část na hostování do FC 
Vsetín. 
    Mužstvo mladší přípravky, chlapci 
ročníků 2009-2013, se scházelo 2x 
týdně v tělocvičně pod vedením tre-
néra Romana Mikuláška. Našich 
nejmladších členů čítáme momentál-
ně okolo 12. Od léta tohoto roku bu-
de opět obnoveno mužstvo starší pří-
pravky, kde se přesunou nejstarší 
hráči ze současné mladší přípravky. 
K doplnění mladší přípravky bude 
realizován v měsíci květnu nábor 
dětí ročníků 2011 a mladších. 
     O dobré práci s mládeží v našem 
klubu taktéž svědčí pozvánka pro 
naše hráče na jarní pokračování me-
ziokresního turnaje talentované mlá-
deže, kde se utkávají výběry okresů 
Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uherské 
Hradiště, který se uskuteční 17. dub-
na ve Zdounkách, okr. Kroměříž. 
Pozvánku obdrželi tito hráči: Radim 
Loucký, Jan Janáč, Jakub Číž, Lukáš 
Hyžák a Vojtěch Buček. Věříme, že 
tito hráči v této konkurenci obstojí a 
budou vzorně reprezentovat náš 
klub. 

     Jako každý rok, i letos byly na 
výroční členské schůzi, která se ko-
nala v pátek 1. 2.,  prezentovány ak-
ce a cíle, kterých bychom chtěli 
v tomto kalendářním roce dosáhnout.  
     Hlavní akcí pro letošní rok bude 
realizace automatického systému 
zavlažování trávníku na hřišti, která 
byla vedením obce odsouhlasena na 
základě podané žádosti a přislíbené 
spoluúčasti SK Lidečko.  
     Dále chceme být i v letošním roce 
aktivní v pořádání turnajů, kdy určitě 
budeme pořádat stále více oblíbený 
turnaj jednotlivých částí obce, penal-
tový turnaj a po menší odmlce by-
chom rádi opět v letním období  zor-
ganizovali jeden klasický mládežnic-
ký turnaj na hřišti.  
     Z mimosportovních aktivit bude-
me opět pořádat hodovou zábavu 23. 
listopadu a v neděli 4. srpna bude 
sloužena ranní mše svatá za všechny 
živé a zemřelé členy SK Lidečko.  
     Taktéž budeme pokračovat v pre-
zentaci klubu v regionálních periodi-
kách a internetových stránkách Va-
lašskýFotbal.cz, které mapují fotba-
lové dění na Valašsku.  
     Také v letošním roce jsme vypra-
covali projekty a podali žádosti na 
poskytnutí dotací od MŠMT a Zlín-
ského kraje na podporu našich mlá-
dežnických mužstev ke zkvalitnění 
jejich podmínek, čímž by mělo být 
dosaženo zvýšení jejich sportovní 
úrovně a hlavně samotné udržení dětí 
z naší obce u sportování.  
     SK Lidečko tímto hledá zájemce 
o funkci hlasatele při hlášení během 
utkání mužů, dále zájemce o pomoc 
při údržbě hřiště a areálu a taktéž 
bude od léta opětovně založeno muž-
stvo starší přípravky, díky čemuž 
bude potřeba rozšíření počtu trenérů 
u našich mládežnických mužstev.   
     Případným zájemcům o jakouko-
liv pomoc podá bližší info Radek 
Číž. 

Rozpis utkání - ŽÁCI - jaro 2019 

SK LSK LSK LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   
Co nás čeká v letošním roce? Příprava mužstev SK Lidečko na jarní část  

21.4. Ne   SK Lidečko volno 
28.4. So 13.30 SK Lidečko Ratiboř/Kateř. 

Po odehrání základní části VS skupiny bude následovat 6 zápasů s celky z 
VM skupiny. 



Stránka 19  ZPRAVODAJ  I .  

     Vážení občané Lidečka, 
     s příchodem jara dochází ke zvy-
šování požárů. Je to dáno i tím, že se 
stále po zimě vypalují suché travní 
porosty a tak je naší povinností, vás 
upozornit na následky tohoto nešvá-
ru. Nejen že vlivem vypalování do-
chází k velkým materiálním škodám, 
ale často může dojít ke zranění, pře-
devším starších lidí, či dokonce ke 
ztrátě lidského života, protože se vy-
palování vymkne vaší kontrole a vy 
nedokážete sami uhasit případné roz-
šíření požáru. 

     Ž á d á m e  o b č a n y :  
„NEVYPALUJTE SUCHÉ TRAV-
NÍ POROSTY!“ 
     Vypalování suché trávy a porostů 
je přísně zakázáno podle zákona č. 
133/1985 Sb. Za tuto špatnou činnost 
může být uložena pokuta až do výše 
25 000 Kč. 
     Pokud chce někdo pálit klestí na 
hromadě, je zapotřebí dodržet bez-
pečnostní podmínky a držet se plat-
ných předpisů: 
• PÁLENÍ KLESTU JE NUTNÉ 
NAHLÁSIT na operační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje. 
Vybrat si můžete jeden ze tří způso-
bů:  
- telefonem:  950 670 222 
- e-mailem: paleni@zlk.izscr.cz 

- vyplněním formuláře na webu 
Hasičského záchranného sboru Zlín-
ského kraje www.hzszlk.eu 
     V ohlášení je potřeba uvést da-
tum, místo pálení a osobu, která za 
pálení odpovídá a kontakt na tuto 
osobu (nejčastěji mobilní telefon), a 
dále: 
- dbát pokynů operačního důstojníka 
hasičského záchranného sboru, 
- při náhlém zhoršení počasí – silném 
větru – je nutné pálení přerušit, oheň 
uhasit, 
- místo pro pálení izolovat pruhem 
širokým nejméně 1 m, kde budou 
odstraněny hořlavé materiály až na 
minerální půdu, 
- místo spalování je nutno zabezpečit 
dostatečným množstvím hasebních 
látek, 
- opustit místo pálení je možné až po 
úplném uhašení ohně, 
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do 
vydatného deště pravidelně kontrolo-
vat, 
- příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny, 
• při pálení musí být alespoň dvou-
členná skupina, přičemž jeden musí 
být starší 18 let, 
• za silného větru nebo v období ex-
trémního sucha oheň v přírodě raději 
vůbec nerozdělávejte, 
• při rozdělávání ohně v přírodě 
ohniště bezpečně oddělte od okolní-
ho prostředí např. obložením kame-
ny, obsypáním pískem, vyhloubením 

zeminy apod. V případě větších vater 
je vhodné ohniště oddělit pruhem 
širokým až jeden metr, který bude 
zbavený veškerých hořlavin, 
• oheň neroznášejte po okolí, např. 
na zapálené větvi, 
• oheň rozdělávejte alespoň 50 m od 
okraje lesa a v dostatečné vzdálenos-
ti od budov, objektů a předmětů, kte-
ré se mohou snadno vznítit. Oheň 
nezakládejte pod větvemi stromů, na 
kořenech stromů, na suchém listí, 
lesní hrabance nebo rašelině, v blíz-
kosti suché trávy, stohů, seníků apod. 
Létající jiskry nebo náhlý poryv vět-
ru totiž velmi snadno způsobí neštěs-
tí. Zcela zakázáno je rozdělávání 
ohně na místech se vzrostlým poros-
tem, 
• ohniště důkladně uhaste buď zali-
tím vodou, nebo alespoň zasypáním 
zeminou. Při odchodu se z ohniště 
nesmí kouřit a popel i půda pod 
ohništěm musí být chladná. Lesní 
hrabanka tvořená zetlelým jehličím 
může prohořet až do značné hloubky 
a nepozorovaně se šířit do stran i mi-
mo ohniště. 
     Pokud se vám přes veškerou opa-
trnost situace vymkne kontrole, VO-
LEJTE HASIČE PROSTŘED-
NICTVÍM TÍSŇOVÉ LINKY 150 
NEBO 112. 
Děkujeme. 

preventista SDH Lidečko 
 

PÁLENÍ KLESTÍ 

HHHASIČIASIČIASIČI   UPOZORŇUJÍUPOZORŇUJÍUPOZORŇUJÍ   

Rozpis utkání - MUŽI - jaro 2019 
20.4. so 16.00 Choryně SK Lidečko odj. 14.00 
28.4. ne 16.00 SK Lidečko Prlov   
4.5. so 16.30 Halenkov SK Lidečko odj. 15.00 

12.5. ne 16.30 SK Lidečko Franc. Lhota   
19.5. ne 17.00 Prost. Bečva SK Lidečko odj. 14.45 
26.5. ne 17.00 SK Lidečko Semetín   
2.6. ne 17.00 Val. Polanka SK Lidečko odj. 15.45 
9.6. ne 17.00 SK Lidečko Hutisko   

15.6. so 17.00 Hor. Lideč SK Lidečko odj. 15.50 

Rozpis utkání - DOROST - jaro 2019 
21.4. ne 10.00 Fryšták SK Lidečko odj. 8.15 
27.4. so 16.00 SK Lidečko Dolní Bečva   
4.5. so 13.30 V. Klobouky SK Lidečko odj. 12.15 

11.5. so 16.30 SK Lidečko Kateřinice   
18.5. so 10.00 Holešov SK Lidečko odj. 8.00 
25.5. so 17.00 SK Lidečko Louky B   
2.6. ne 14.00 Vlachovice SK Lidečko odj. 12.45 
8.6. so 17.00 SK Lidečko Chropyně   

15.6. so 10.00 Vel. Karlovice SK Lidečko odj. 8.15 
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Obecní Zpravodaj vychází nepravidelně, dle potřeby a důležitosti příspěvků. Články do obecního Zpravodaje mohou předkládat 
občané Lidečka. Všechny texty zpracovává redakční rada, která dbá na charakter Zpravodaje. 
Členové redakční rady: Ing. Marcela Unzeitigová, Ing. Vojtěch Ryza, p. Milena Pavlíková, Mgr. Erika Garguláková a p. Růžena 

Kopečková. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

Obec Lidečko a Společenský klub vás srdečně zvou  

v neděli 2. 6. 2019 
na již tradiční mši svatou u kapličky sv. Anežky 

a  oslavu Dětského dne                                          
u myslivecké  chaty v Račném. 

INFORMACE Z MATRIKY 
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 

OBYVATELSTVO r. 2018 muži ženy celkem 
počet obyvatel 923 893 1 806 
přihlášení k trvalému pobytu 20 16 36 
odhlášení z trvalého pobytu 7 15 22 
zemřelo 12 5 17 
narozeno 8 8 16 
průměrný věk   39,8 

TTTANEČNÍANEČNÍANEČNÍ   SKUPINASKUPINASKUPINA   YYYASMEENASMEENASMEEN   DDDANCEANCEANCE   
     Jsme taneční skupina Yasmeen Dance, která vznikla v 
roce 2011 pod vedením Bc. Veroniky Dittrichové. Půso-
bíme v obci Horní Lideč. Tančí s námi děti z Lidečka, 
Horní Lidče, Lačnova, Střelné, Lužné a také z Francovy 
Lhoty. V letošním roce je nás téměř 80. 
     Celkem se dělíme do 5 skupin: 2 skupiny orientálních 
tanečnic a 3 skupiny zumby. Každá z nich trénuje 1 ho-
dinu týdně. Tanečnice jsou rozděleny dle věku (věkové 
rozpětí je od 4 do 18 let), pokročilosti a stylu tance. 
     Taneční hodiny jsou rozděleny dle věku a pokročilos-
ti dětí. Každoročně se účastníme jak pohárových, tak 
postupových celorepublikových soutěží. Hodiny jsou 
plné tance, radosti a zábavy. 
     Naše nejstarší taneční skupina nabízí vystoupení na 
plesech a různých společenských akcích. Letos natočila 
své první propagační video. Zmiňované propagační vi-
deo, fotografie a aktuální informace o nás najdete také na 
našem novém webu:  
https://yasmeen193.wixsite.com/yasmeendance/ 
 

PRVNÍ ÚSPĚCHY V LETOŠNÍM ROCE: 
Soutěž O valašský klobouk 2019 
Belly dance děti - 2. místo, Zumba mini - 1. místo, Zum-
ba děti - 2. místo, Zumbajuni - 2. místo 
Soutěž O včelínský pohár 2019 
Zumba děti - 1. místo, Zumbajuni - 2. místo 

Bc. Veronika Dittrichová 

    V pátek 22. března jsme měli možnost zhlédnout ve 
Společenském centru divadelní komedii francouzského 
dramatika o čtveřici Pařížanů středního věku a jejich 
(ne)bezpečných vztazích.  
     Divadelní představení Pravda v podání nezávislé di-
vadelní scény SemTamFór bylo zaměřeno na diváky, 
kteří mají rádi satirický humor a věci kolem sebe berou 
s přiměřeným nadhledem.  
     SemTamFór je zájezdové divadlo s profesionálním 
souborem a hostujícími herci z pražských divadel Bez 
Hranic a Švandova divadla.  Škoda jen, že tyto kvalitní 
herecké výkony přišlo zhlédnout poměrně málo ná-
vštěvníků.  

Milena Pavlíková 
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