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O SLAVA DNE DĚTÍ

V neděli 2. června 2019 se konal
tradiční Dětský den.
Obloha jako vymetená, sluníčko
svítilo…zkrátka ideální počasí pro
tento slavnostní den. Děkovná mše
svatá byla sloužena naším otcem p.
Petrem Martinkou za všechny složky
v naší obci, za rodiny a živé a zemřelé farníky z osady Račné.
Po této krásné nedělní slavnosti
jsme seběhli z kopce dolů a občerstvili se studeným pivem a výborným gulášem, který pro všechny každoročně připravuje Myslivecké sdružení Černava.
Po rychlém obědě se ujali skauti a
skautky všech pomůcek, bílých
plášťů a připravili 12 vědeckých stanovišť.
Pokusy a testy tu byly leckdy zdařilé. Děti si mohly vyzkoušet chemický pokus a simulovat tak výbuch
sopky, zjistit, co je to povrchové napětí a proč se vlastně bruslařka neutopí. Zkoušely kreslit do mléka, a tak
zjistily, jak reaguje tuk s jarem. Nechyběly různé testy chuti, hmatu,
čichu nebo hbitosti. Děti si v rámci

testů vyzkoušely bosou chůzi
v hmatovém chodníku, poznávaly
vůně, podle hmatu poznávaly předměty a lezly po laně. Jedním ze stanovišť byla výroba voňavé šumivé
koule do koupele, kterou si za odměnu mohly odnést domů. Na jednom
ze stanovišť se pokusily vrátit
k tradičnímu způsobu barvení a jejich úkolem bylo vymalovat obrázek.
Místo pastelek musely použít přírodní barvivo, které našly v okolí stanoviště. Na posledním stanovišti si
mohly vyzkoušet tajné písmo Inků.
Tuto neděli měly zkrátka jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jaké je
to být vědcem.
Odměnou za jejich snahu jim byly
blešáky, které v kouzelném stánku
mohly proměnit za hodnotné ceny
dle svého výběru. S výběrem dárečků i počítáním penízků – blešáků
pomohly dívky ze scholy.
Do plnění vědeckých testů a pokusů se zapojilo přes 160 dětí. Nechyběly ani hry a úkoly pro dospělé.
Dalo by se říci, že už se to stává
tradicí, ale Dětský den opět o něco

předčasně ukončila přicházející
bouřka.
Děkujeme všem, kteří se do organizace Dne dětí zapojili.
Věřte, že těch, co věnovali svůj
čas přípravám, organizaci, průběhu i
závěrečnému úklidu celé akce, bylo
mnoho. Nesmíme zapomenout poděkovat dobrovolníkům u vstupného,
mysliveckému sdružení, skautům a
skautkám z Lidečka i Horní Lidče,
dívkám ze scholy, ochotným pomocníkům v občerstvení, všem členům
SKL, kteří se do příprav zapojili a
v neposlední řadě Obci Lidečko a
jejím zaměstnancům, kteří se přípravám tohoto dne věnovali.
za skauty sepsala
Ludmila Rumánková Mužikovská

Přejeme všem našim občanům
krásný zbytek léta a
pohodovou dovolenou
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M OTOREST ČERTOVY SKÁLY
Dne 11. 4. 2019 proběhla veřejná
schůze, která byla zaměřena především na problematiku Motorestu
Čertovy skály.
Na veřejné schůzi bylo sděleno
rozhodnutí zastupitelstva ve věci
postupu prací i vlastního provozování. Škoda, že na ni nepřišlo více občanů. Po veřejné schůzi následovalo
zasedání zastupitelstva, které mimo
jiné rozhodlo o tom, že bistro bude
v přízemí s tím, že v prvním patře
dojde ke změně dispozice skladových prostor pro kuchyň a malého
salonku. V současné době se dopracovává dokumentace s těmito změ-

nami. Zásadní sdělení je to, že sezonně bude otevřeno bistro v přízemí a
místnost bývalé restaurace bude
sloužit ke snídaním a pronájmu na
různé osobní nebo firemní akce. Stavební práce se dělají tak, že
v budoucnu nebude problém restauraci zprovoznit v nám známém prostoru s výhledem na Čertovy skály.
Po dvou letech provozování ubytování a wellness bude provedena revize
a rozhodne se o dalším modelu provozování a pronájmu.
Chtěli bychom kromě wellness
nabídnout ubytovaným návštěvníkům také masáže a podobné služby,

na které vybudujeme prostory a budeme je nabízet k pronájmu.
Práce v etapách je nezbytná, protože celková rekonstrukce je velmi
finančně náročná a chceme v obci
pokračovat v dalších plánovaných
projektech. V letních měsících využíváme brigádníky, kteří pracují převážně na motorestu a vykonávají
pomocné stavební a výkopové práce.
Dělají se práce, s kterými se
v rekonstrukci ani nepočítalo, ale
situace si to vyžádala.
Věříme, že vše směřuje k tomu,
aby v první polovině příštího roku
bylo otevřeno ubytování a do konce
roku 2020 také bistro a wellness.
Ing. Vojtěch Ryza

Zastupitelstvo obce Lidečko rozhodlo o rekonstrukci Motorestu Čertovy skály v etapách. Práce byly zahájeny
v březnu tohoto roku. Hlavním cílem této fáze rekonstrukce je to, aby v polovině roku 2020 byl zahájen provoz
ubytování včetně zajištění snídaní a do konce roku 2020 také wellness část včetně bistra. Níže je uveden základní
business plán, který je také umístěn na stránkách naší obce www.lidecko.cz.

B USINESS
PROVOZ OBJEKTU
Provoz budovy se dělí do čtyř základních částí:
 Ubytování (se snídaněmi) - Obec
Lidečko
 Wellness - Obec Lidečko
 Pronájem prostor („Áčko”, balkon,
salonek) - Obec Lidečko
 Bistro - sezonní restaurace - externí
provozovatel
UBYTOVÁNÍ (SE SNÍDANĚMI)
Obec Lidečko bude provozovat
ubytování se snídaněmi. Ubytování
má kapacitu 17 pokojů po dvou
s možností přistýlky. Ubytování by
mělo být hlavním příjmem a mělo by
zajistit zaplacení zaměstnanců obce,
provozní náklady a částečně i splácet
úvěr. Přípravu snídaní zajistí obec ve
své režii a se svými zaměstnanci, nebo lze domluvit s pronajímatelem
bistra a poptat jako službu.
WELLNESS
Pro zvýšení atraktivnosti ubytování bude v objektu provozováno wellness (2 sauny, vířivka). Dále pak budou služby doplněny o masáže, popř.
kosmetické či kadeřnické služby, kte-

PLÁN

ré by mohly zvýšit atraktivnost místa.
PRONÁJEM PROSTOR
V rámci budovy budou pronajímány tři prostory („Áčko”, balkon, salonek). Vzhledem k tomu, že budou
zajištěny snídaně pro hosty, bude sníd a n ě p r i m á r n ě c h ys t á n a v
„Áčku” (především kvůli výhledu na
skály). V případě potřeby větších
prostor se dá však operativně přesunout do salonku a velký prostor tak
na celý den pronajmout. Pronájem
prostor by měl cílit především na firemní akce. Firmy mohou využít prostory pro vícedenní akce, protože mají k disp ozici ub yt ování
(teambuilding, semináře, konference
atd.). Pokud bude potřeba zajistit větší množství občerstvení, lze poptat
cateringovou firmu.
BISTRO - SEZONNÍ RESTAURACE
Vzhledem k tomu, že obec nechce
provozovat restauraci, bude bistro
pronajato externímu nájemci. Koncept bistra bychom chtěli mířit na
moderní pojetí s přípravou jednodušších, ale kvalitních pokrmů zaměřené
na sezonnost a lokální potraviny/

produkty. Bistro by mělo pokrýt potřeby ubytovaných pro obědy a večeře.
S ohledem na problémové provozování restaurace v minulých letech
především v mimosezonní období je
cíleně navrženo bistro jako menší
prostor, aby byly minimalizovány
náklady pro provozovatele bistra
(nájem, energie, …). Obec by měla
pronajímateli vyjít vstříc a v případě
potřeby umožnit mimo sezonu snížení nájmu. Bistro je koncipováno tak,
aby mohlo být propojeno s venkovním prostorem. V případě hezkého
počasí při větším počtu turistů mohou
návštěvníci využít prostor zahrádky i
restaurace a provozovatel tak zvládne
obsloužit větší množství lidí. Turisté
jistě ocení venkovní posezení s výhledem na Čertovy skály a rodiny
s dětmi ocení venkovní prostor
s možností bezpečného hraní dětí.
Cykloturisté také ocení, že budou mít
přehled o svých kolech. Naopak v
období mimo sezonu nebo za špatného počasí bude návštěvníků znatelně
méně a bude dostačovat vnitřní
prostor bistra.
Ing. Vojtěch Ryza
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O DPADY A SBĚRNÉ MÍSTO U OBECNÍCH GARÁŽÍ
U obecních garáží, kde také sídlí
firma Mestav, je sběrné místo na odpady.
Naši občané mají možnost tam
odvézt kromě nebezpečných odpadů
všechno, čeho se chtějí zbavit, a nemusí čekat na jarní a podzimní svoz
velkoobjemového odpadu.
Je to služba pro naše občany, kterou musí Obec také zaplatit. Odpad,
který nejde vytřídit, se odváží na
skládku do Smoliny a samozřejmě za
dopravu a uložení se platí. Tuto službu poskytujeme našim občanům, tato
služba není určena pro občany, kteří
nemají bydliště v naší obci, a není
určena pro odpady, které vznikají i u
našich občanů z podnikání.
Je velká škoda, když náš občan
pomůže své rodině, která u nás nebydlí, a doveze odpad, který není
jeho. Každá obec nabízí svým občanům řešení všech odpadů. Není důvod a není správné, aby naše obec
platila za odpady, které nejsou od
našich občanů. Zvyšuje to náklado-

vost za řešení odpadů a v konečném
důsledku budeme muset, i když se
tomu nevyhneme, ještě více zvýšit
poplatek za odpady. Obec ze svého
rozpočtu bude vždycky doplácet na
odpady, ale doplatek musí být
v možnostech obce.
Je nutné připomenout, že společnost Ekokom za vytříděný odpad
(plasty, sklo, papír, tetrapack) nám
podle vytříděného množství pošle
finanční prostředky. To je jediná
možnost, jak ušetřit na nákladech za
odpady. Většina z nás ví, kde máme
rezervy ve třídění a že mnohdy
v popelnici končí i to, co šlo ještě
vytřídit. V rámci vytříděného odpadu

na obyvatele máme co zlepšovat. Je
to jenom o našem rozhodnutí.
V těchto dnech bude ukončeno
výběrové řízení na firmu, která po
dobu 4 let bude zabezpečovat řešení
odpadů u 14 obcí v rámci Sdružení
obcí Hornolidečska, kromě obce Valašské Příkazy. Bohužel ceny za uložení a služby se zvyšují a je jasné, že
náklady za řešení odpadů budou větší, ale díky tomu, že jdeme do výběrového řízení společně, máme větší
šanci vysoutěžit v rámci možnosti
zajímavé ceny. Uvidíme, kdo nabídne nejnižší cenu.
Ing. Vojtěch Ryza

S OUTĚŽ VE SBĚRU KELÍMKŮ
Již tradičně probíhá v naší obci soutěž ve sběru kelímků od jogurtů,
másel atd. KELÍMKY MŮŽETE NOSIT PRŮBĚŽNĚ DO KANCELÁŘE OÚ DO
16. LISTOPADU 2019.
I letos čeká odměna pro všechny, kdo se do soutěže zapojí, a pro ty nejlepší i hodnotnější ceny. Vyhodnocení soutěže bude zveřejněno v prosincovém vydání Zpravodaje.

TŘÍDĚNÍ ODPADU

V NAŠÍ OBCI

Papír – v modrých pytlech, svázané balíky vytříděného
papíru, kartonů nebo kartony složené v papírové krabici – v žádné případě volně ložené!
 Železo
 Nábytek - demontovaný na kusy
 Velkoobjemový odpad
Na tříděný druh odpadu je nutné využívat pytle
označené logem svozové firmy Technické služby
Vsetín!!!
Ostatní odpady je před uložením potřeba nahlásit
místostarostovi obce, který rozhodne, zda můžete tento
odpad na sběrné místo uložit či nikoliv (tel.
731 162 476).
Dále upozorňujeme, že prostory sběrného místa jsou
monitorovány kamerami.
Věříme, že snahou nás všech dojde ke zlepšení tohoto neustálého problému ve věci třídění odpadů.


Chceme to takhle?!
Po naší obci máme rozmístěno několik kontejnerů na
tříděný odpad. To ale neznamená, že do kontejnerů nebo
kolem nich budeme shromažďovat doma přetříděné celé
pytle nebo dokonce úplně jiný druh odpadu! Na to nám
všem slouží sběrné místo a také pravidelný svoz odpadů
Technických služeb Vsetín.
Na sběrné místo můžeme vozit:
 Plasty – ve žlutých pytlech
 Sklo – čiré/barevné – v zelených nebo bílých pytlech,
případně volně ložené

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA V LIDEČKU:
Po a St: 7:00 – 16:30 h
So:
7:00 – 10:30 h
Zbyněk Kulíšek

Stránka 4

ZPRAVODAJ II.
NOVÁ

Jak jsme již informovali, v nové
posilovně v budově šaten SK byl zahájen provoz.
K dispozici všem účastníkům posilovny jsou všechny opravené a zrekonstruované posilovací stroje, které
byly v původní posilovně v budově
mateřské školy. Samozřejmou součástí posilovny jsou nové šatny se
sprchou a sociálním zařízením, vše je
děleno jak pro muže, tak pro ženy.
Nová posilovna má také svého
správce – p. Petra Františáková, Lidečko 354. Zájemci o vstup do posilovny si mohou na obecním úřadě
zakoupit lístky a teprve poté si mohou u správce posilovny vyzvednout
klíče. Ve vstupní hale posilovny je
sešit evidence účastníků, do kterého
je každý povinen se zapsat. Zde je

POSILOVNA V

L IDEČKU

také možnost napsat nějaké připomínky či podněty pro zlepšení kvality
posilovny nebo také psát jakékoliv
závady zjištěné př i cvičení.
V žádném případě závady
v posilovně neopravujte!!! Upozorňujeme, že Obec Lidečko nenese
žádnou odpovědnost za případné
újmy na zdraví cvičících osob. Žádáme účastníky, aby se seznámili a řídili základními pravidly a provozním
řádem posilovny, které jsou umístěny
v posilovně a také jsou na webu obce. Dále upozorňujeme, že posilovna
je monitorována kamerami.
Doufáme, že posilovna bude dlouho sloužit svému účelu ke spokojenosti návštěvníků i obci.
Zbyněk Kulíšek

M ÍSTNÍ HŘBITOV
Firmy nebo živnostníci, kteří provádějí jakékoliv práce na místním hřbitově v Lidečku, mají povinnost tuto
skutečnost nahlásit na obecním úřadě (Lidečko 467,
756 15 Lidečko) a zaplatit si povolení vstupu na hřbitov
ve výši 50 Kč. Použití elektřiny na hřbitově je možné za
úplatu 50 Kč. Klíče od bran hřbitova jsou k vyzvednutí
na obecním úřadě.
Je nutné také vzpomenout třídění odpadů vedle hřbitova. Kontejnery jsou označeny druhem odpadu, který je
možné do něj ukládat. Zvlášť plasty, sklo, biologický
odpad (věnce, květiny) a zvlášť zemina + kamení.
Dodržujte třídění odpadu i v této části naší obce!
Zbyněk Kulíšek

U POZORNĚNÍ

NA SPLATNOST

POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
A POPLATKU ZE PSŮ ZA ROK

2019

Připomínáme, že splatnost místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „místní poplatek za komunální odpad“) a místního
poplatku ze psů je 31. 8. 2019.
Pokud poplatky nebudou zaplaceny včas a ve správné výši, může správce poplatku poplatky zvýšit až na
trojnásobek.
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M LADÍ ZDRAVOTNÍCI V AKCI

Amputace prstu, resuscitace, otrava alkoholem, …. a mnoho dalších
poranění bylo součástí soutěže Hlídek mladých zdravotníků ve Vsetíně
dne 16. 5. 2019.
Soutěž se z důvodu obav z deště
k o n a l a p r o ná s v ý j i m eč n ě
v prostorách SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín. MS ČČK Lidečko reprezentovala ve Vsetíně 3 družstva.
Starší skupinka soutěžila ve složení:
Michaela Rumánková (kapitánka),
Monika Smolíková, Anežka Bučková, Amálie Ryzová a Natálie Změlíková. Obsadily druhou příčku. Mlad-

ší skupinka č. 1 ve složení: Markéta
Pechálová (kapitánka), Miriam Martinková, Kateřina Šomanová, Lucie
Ryzová a Tereza Rumánková se
umístila na 4. místě. Velkým překvapením byla mladší skupinka č. 2,
z nichž mnozí začali navštěvovat
zdravotnický kroužek až letos, která
se umístila překvapivě na 3. místě.
Tuto skupinku tvořili: Tereza Dorňáková (kapitánka), Klára Smolíková,
Lucie Bučková, Šimon Satin a Jindřich Trochta. V rámci soutěže jsme
navštívili i hasičskou zbrojnici a také
jsme mohli usednou do služebního

vozu městské policie nebo si vyzkoušet práci s obuškem, policejními
pouty a obléct si policejní ochrannou
vestu. Po soutěži jsme společně
všichni poseděli v malém sále Spol.
centra v Lidečku a pochutnali si na
připraveném občerstvení.
Nelenili jsme ani další den 17. 5.
2019 a vydali se do BrumovaBylnice, kde jsme opět získali cenné
medaile za 3. a 4. místo. Této soutěži
přálo počasí, a tak ošetřování poranění probíhalo ve městě, v reálných
situacích, proto kromě ošetření pacientů jsme také museli dbát na vlastní
bezpečnost, zorientovat se v místě,
kde ošetřujeme, kvůli volání záchranky a jiné. Na jednom stanovišti
nás učili sebeobraně a na jiném jsme
měřili své síly s ostatními skupinkami při sportovních aktivitách.
Naše zdravotnické snažení je pro
tento rok ukončené a těšíme se do
zdravotnického kroužku zase v lednu
příštího roku. Pokud se chceš naučit
poskytovat první pomoc, přijď mezi
nás!
Děkujeme všem, kdo nás podporují a drží nám pěsti při našem snažení! Více fotografií ze zdravotnických
soutěží si můžete prohlédnout na
webu obce.
mladí zdravotníci z Lidečka
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XXX. ROČNÍK DECHOVEK

Již tradičně se první prázdninovou neděli setkáváme pod Čertovými
skalami na festivalu dechových hudeb.
Letošní vydařený ročník byl pro
Lidečanku i obec výjimečný. Třicetileté výročí založení festivalu je pěkný věk, a můžu říct, že je to i kus
tradice. V začátcích probíhaly přehlídky v Račném, později se přesunuly na stále místo, a to do areálu
pod Čertovy skály. A letos se nám to
skutečně vydařilo. Přálo nám počasí
a areál byl obsazen do posledního
místa. Těší nás, že si tento festival
nenechají ujít ani příznivci z Čech či
Slovenska. Naopak je trochu smutné,

V

že mezi obecenstvem je tak málo lidí
z Lidečka. Snad se to jednou zlepší!
Pod taktovkou pana Františka
Maňase zazněly první úvodní skladby ZUŠ Valašské Klobouky a zahájily festival. Děti byly výborně připraveny a předvedly to nejlepší ze svého
programu. Další kapela, která nás
potěšila pěknými písněmi, byla
dobře známá Polančanka. V pořadí
třetí přijali pozvání hosté z jižní Moravy. Byla to dechová hudba Pálavanka, taktéž s vynikajícím repertoárem. Jako předposlední jsme se do
toho pustili my - Lidečanka. Snad se
vám i naše písničky líbily.
A to nejlepší přišlo nakonec - ka-

P ODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR VÍČEK
PRO T OMÁŠKA

Děkujeme všem, kteří s námi 4
roky vydrželi sbírat víčka.

Tomášek, který trpí nevyléčitelnou poruchou CCHS (zástavou dechu ve spánku) a autismem, udělal
také díky vám velký pokrok. Za peníze ze sběru víček jsme mohli zaplatit našemu synovi terapie, které
pojišťovny nehradí. Díky těmto terapiím náš syn začal chodit, snaží se
komunikovat s okolím a poznává
svět kolem sebe.
I nadále doufáme, že se bude
v rámci svých možností rozvíjet a že
v této chvíli už mu v tom pomůže
hlavně docházka do mateřské školy a
ABA terapie.
Všem ještě jednou moc děkujeme.
Moc si vaší pomoci vážíme!
Lenka a Michal Bojdovi

L IDEČKU
pela Mistříňanka. Pěkný program,
krásný zvuk a provedení skladeb,
profesionální úroveň, jedním slovem
„paráda“.
Děkuji všem pořadatelům – Obci
Lidečko, Společenskému klubu Lidečko, Zlínskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, Lidečance za přípravu
areálu a celkové zajištění festivalu,
místním hasičům za zajištění občerstvení, ale samozřejmě i vám, že jste
přišli.
Sejdeme se opět příští rok.
Petr Zádrapa

ASFALTY
I v letošním roce Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že se opraví některé
části místních komunikací.
Nejmenší cenu za m2 předložila ve
výběrovém řízení firma Správa a
údržba silnic Zlínska s.r.o. Firma
provedla strojní položení asfaltobetonu ACO 16 o tloušťce 60 mm o ploše
1 930 m2, kde největší část byla položena do cesty směrem Račné. Dále
byla provedena ruční pokládka živičného koberce na mnoha místech
v obci o celkové výměře 106 m2, kde
byly překopy nebo větší defekty na
místní komunikaci.
Zaplatili jsme firmě za provedené
práce na místních komunikací přes
800 tisíc Kč.
Počítáme, že v opravách budeme
pokračovat i v příštím roce.
Ing. Vojtěch Ryza
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M EDOBRANÍ

Přestože začaly prázdniny, naši
malí včelaři mají plné ruce práce nastává nejsladší období jejich práce:
medobraní.
V druhém červencovém týdnu
jsme se sešli ve včelíně. Postupně
jsme prošli oba dva úly, zkontrolovali stav včelstev a odebrali rámky s
medem. Ty jsme následně přenesli
do dílny, kde došlo k odvíčkování a
vytočení medu.
Po vyčištění a rozlití medu do
sklenic si každé z dětí odneslo zaslouženou odměnu za celoroční starost o naše svěřence.
Protože jde o včely školní, na kterých si zkoušíme nové postupy a pořád do nich „vrtáme", nemáme pochopitelně velké výnosy (někdo by
řekl že žádné). Přesto ale věřím, že

I NFORMACE

VE VČELAŘSKÉM KROUŽKU

děti si „svého medu ze svých včel"
váží a jsou na něj právem hrdé.
za vedoucí kroužků
Robert Šoman

Z KNIHOVNY

K svátku našich maminek ke Dni matek se v naší
knihovně ve středu 15. 5. 2019 uskutečnilo tvoření dárků pro maminky. Zúčastnilo se mnoho chlapců a dívek,
někteří i se svými prarodiči. Věříme, že jsme naše maminky krásně obdarovali a potěšili.
Slavili jsme nejen svátek maminek, ale ve středu 29.
května také svátek našich dětí společným promítáním
rodinné komedie Jak se krotí krokodýli. Knihovnou se
nesl hlasitý smích, vůně popcornu a popíjení coly.
Konec školního roku patří každoročně našim prvňáčkům u příležitosti PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Letošní
rok byl motivován knihou Medovníček. Jedná se o veselého lesního skřítka, který má rád včelky, děti a zvířátka.

Každému ochotně pomáhá a zažije při tom spoustu dobrodružství a legrace. Skřítek Medovníček spolu s kamarádkou Medulkou děti provázel celým dopolednem plným her, soutěží, tvoření, opakováním abecedy až
k tomu nejhlavnějšímu - samotnou četbou každého dítěte a následné pasování od Krále knih. Máme radost, že
mezi námi máme 17 nových čtenářů.
knihovna Lidečko

ÚSPĚŠNÍ OBČANÉ
Chtěli bychom zpětně poblahopřát a zároveň také
poděkovat panu Miroslavu Martinkovi z č.p. 47,
kterému byla již v roce 2017 udělena OS ČČK Vsetín
Zlatá medaile prof. MUDr. Jánského za 40
bezpříspěvkových odběrů krve.
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S KAUTSKÉ JARO A LÉTO 2019

Ano, ano jaro je už
za námi a nastoupilo
léto. A co ti skauti
celé jaro dělali? Inu, zajímavé věci a
aktivity. Duben jsme zahájili jarním
úklidem přírody. V sobotu 6. 4.
2019 jsme vzali rukavice, pytle a
rozhodli se naší přírodě zase trochu
pomoci od odpadků a nepořádku.
V dubnu, přesně 27., jsme se vydali jako každoročně vzhůru do beskydských kopců, přes kotáry a strže
k Ivančeně vzpomenout na konci
války popravené skautské bratry.
Letos jsme vyrazili o den dříve a
spojili jsme tak tento slavnostní akt i
s turistickým výstupem na Lysou
horu. Naštěstí počasí bylo docela
příznivé, bez sněhu, ledu nebo úpalčivého sluníčka.
Ve stejný den jako výstup na
Ivančenu se Cérky z Lidečka
(opravdu nutně s velký „C“) jako
družinka vydaly na také již tradiční
závody pořádané skauty z BrumovaBylnice. Závody jsou postaveny
vždy ve skautském praktickém duchu s přitažlivým tématem. Letos
závodnice provázel Asterix z národa
starověkých Galů. A co se podařilo?
Stúply si Cérky na bedně? Ano,
mladší světlušky ukořistily první
místo a starší skautky místo třetí.
Velká gratulace a třeseme ploutví.
Skautská mše svatá sa uskutečnila v kapličce na Pulčinách pátý
květnový den. Počasí bylo studené a
deštivé a jen stěží jsme se všichni
dostali do kapličky.
V průběhu dubna a května jsme
uskutečnili dvě komentované procházky přírodou. Provázel nás Leoš
Huml a učil nás poznávat jedlý plevel, rozeznávat zpěv ptáků a vůbec
obdivovat krásu naší valašské krajiny.
Do Rožnova pod Radhoštěm se
11. května vydaly dvě družinky
skautek - Medvědice z Lidče a Cérky
z Lidečka na Svojsíkův závod. Celkově sa závodů účastnilo 17 hlídek.

V kategorii cérky byla konkurence
veliká, 13 startujících skupinek.
Přestože počasí vyšlo, byly tyto závody skautské všestrannosti náročné
po všech stránkách – rozdělávání
ohně, první pomoc, uzlování, odlévání stop… to je jen část úkolů. Cérkám z Lidečka sa podařilo uchvátit
první místo, které je zároveň postupové do krajského kola Svojsíkova
závodu na Držkové. Gratulujeme a
držíme dále palce, i na nohách.
V květnu se také uskutečnila sbírka Ligy proti rakovině – Květinový
den. Podařilo se nám vybrat 14 923
Kč. Děkujeme všem dárcům i našim
skautům a skautkám za ochotu se do
této sbírky zapojit.
Malým vědcem, badatelem, výzkumníkem jste se mohli stát pod
naší patronací při Dětském dnu
v Račném. Na různých stanovištích
si každý experimentátor mohl nechat
„vybuchnůt“ sopku, otestovat čich a
hmat, vyzkoušet si svoje balanční
dovednosti a takto oceněné znalosti a
dovednosti byli oceněni blešákami.
Také jsme se zapojili do příprav
Obecního dne v Horní Lidči.
V červnu se naše výherní družinkaCérek z Lidečka zúčastnila krajského
kola Svojsíkova závodu. Závod to
byl dvoudenní, v těžkém terénu a
měl prověřit skautské i týmové znalosti a dovednosti našich skautek.

Jsme na ně velmi pyšní, protože opět
stály na bedně, a to na 3. místě. Gratulujeme!!!!
Na začátku léta nás čekal přesun
do Hrubé Brodské na Novém Hrozenkově na „naše“ oblíbené tábořiště. Proběhly tři táborové turnusy.
Nejkratší pro benjamíny a rodiče,
další pro světlušky a vlčata a poslední nejdelší pro zkušené skautské táborníky. Celkově v pěkné přírodě
pod stany jsme strávili přes dvacet
dní. Určitě smysluplně s úsměvem na
tváři.
Pod dohledem sepsal Ondřej Rudolf, tak řečený Bomba, zástupce
vůdkyně střediska Lidečko, Junák –
český skaut, z. s.
Více se můžete dozvědět na stránkách Facebook – Skaut Lidečko/
Horní Lideč

MYSLIVECKÁ CHATA
Každý, kdo teď navštíví mysliveckou chatu v Račném, bude mile překvapen, kolik práce se udělalo a jak se myslivecká chata změnila. Díky myslivcům a finančním prostředkům Obce se udělalo kus pěkné práce a myslivecká chata je nejen na rodinné oslavy krásným místem.
V letošním roce počítáme s tím, že do myslivecké chaty, která je
v majetku Obce Lidečko, investujeme kolem 800 tis. Kč. Kromě venkovní
terasy, opravy příjezdové cesty, nových záchodů, nové podlahy bude vyměněna střešní krytina na celé budově.
Postupem času chceme, aby se chata stala velmi pěkným místem pro různé akce a důstojným zázemím pro naše myslivce, kteří se o ni starají a
v podstatě si ji postavili.
Ing. Vojtěch Ryza
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O HLÉDNUTÍ

ZA ŠK . ROKEM

Zvládli jsme společně 10 měsíců školního roku a
všichni jsme se posunuli o velký krok dopředu.
Prohloubili jsme si dovednosti ve čtení, psaní, počítání, v anglickém jazyce, dále jsme si rozšířili vědomosti v
oblasti přírodovědy, vlastivědy. Každodenním setkáváním se spolužáky jsme společně budovali a prohlubovali
vzájemné vztahy, osvojovali jsme si pravidla - jak se
vzájemně respektovat, přijímat odlišnosti každého z nás
a hezky spolu vycházet. Z vykulených děvčátek se stávají malé slečny a ze zakřiknutých chlapců samostatní a
nebojácní hoši.
Do práce jsme se většinou po celý rok pouštěli s chutí a s úsměvem na tváři. Obětaví rodiče našich dětí nám
pomáhali a táhli s námi za jeden provaz. Sehraná parta
dětí se s nadšením účastnila všech školních, mimoškolních i třídních akcí.
Školní dny nám rychle uplynuly a my se krátce
ohlédneme za 2. pololetím školního roku 2018/2019.
Téměř všechny akce, které jsme si společně naplánovali, se nám povedlo uskutečnit. Některé se nám povedly více, jiné méně. Rozhodně jsme se spolu však nenudili.
Po rozdání vysvědčení jsme si den zpříjemnili recitační soutěží, ve které se představily některé děti a ostatní jim fandily.
Následoval měsíc únor a s ním zimní radovánky Den na sněhu, kdy dětem rodiče zajistili občerstvení a
přivezli na určené místo. Paní učitelky dohlížely na děti,
aby se žádné nezranilo. Děti si užily spoustu legrace, i

Den na sněhu

2018/2019

když nám sníh mizel před očima. Pro pobavení přikládáme výstižný a stručný popis vzniklé situace:
Únor – den na sněhu, udělal nám neplechu.
Sportem, že jdem ku zdraví, to každý z nás dobře ví.
Jenže kvůli známkování, zmeškali jsme sáňkování.
Někteří to zhodnotili, stihli to na poslední chvíli!!!
První třída si to však užila, učitelka je pak všechny sušila.
A to nebylo všecko, od bláta bylo nejedno děcko.
Příště místo známkování dáme přednost sáňkování.
V měsíci březnu nás dvakrát navštívili naši malí kamarádi z Mateřské školy Lidečko. Byli seznámeni s prostředím školy, vytvořili si malý výrobek a za odměnu
dostali nějakou sladkost.
Květen byl měsícem nácviku vystoupení pro maminky, Následná společná chvilka strávená s rodiči byla
příjemným zážitkem a věřím, že zůstane milou vzpomínkou pro všechny zúčastněné. Dárek ve formě básní,
písní a tanců se dětem pod vedením paní učitelek moc
povedl.
Dalším zpříjemněním výuky byl program ,,Zdravá
pětka“ , kdy k nám zavítala odbornice na zdravou výživu a děti se měly možnost aktivně zapojovat a plnit rozmanité úkoly na dané téma.
Konec školního roku je tradičně spjat s výlety. 1. a 2.
třída společně navštívila skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, kde se děti dozvěděly spoustu informací o životě našich předků. Žáci 3., 4. a 5. třídy společně s paní
učitelkami navštívili město Brno, kde jim zábavu poskytl zábavný vědecký park VIDA.

Zdravá pětka
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návštěva spádové školy v Horní Lidči – 5. třída
projekt – Zdravá pětka – zúčastnily se všechny třídy
 spolupráce ve formě besed s Městskou knihovnou
Vsetín - v rámci projektu MAP II
 pasování prvňáčků na čtenáře, celou akci organizovala Knihovna a Obec Lidečko
 slavnostní rozloučení s 5.třídou, slavnostní ukončení
školního roku 2018/2019
Výhled na příští školní rok
V příštím školním roce dojde k některým změnám v
personálním obsazení, případné změny budou zveřejněny na webových stránkách.
Do 1. třídy nastoupí 10 prvňáčků, čímž dojde k poklesu dětí oproti letošnímu školnímu roku. Do 5. třídy
přibude nová žákyně. V tuto chvíli očekáváme celkový
počet dětí 71.
Materiální vybavení
Během prázdnin proběhne renovace 1. třídy, která
obnáší malířské práce, výměnu starého nábytku, koberce, pořízení a montáž moderní interaktivní tabule. Současně dojde k úpravě kabinetu, který bude sloužit nejen
paní učitelkám, ale současně k zajištění nerušeného jednání v případě individuální schůzky s rodičem. Nová
dotyková interaktivní tabule bude pořízena ještě do další
třídy, čímž dojde k modernizaci výuky a obohacení výuky.
Ve spolupráci se zřizovatelem - Obcí Lidečko řešíme
v současné době úpravu vchodu do školy s čímž souvisí
i oprava venkovní stěny. Pokud se dotáhne rekonstrukce do zdárného konce, troufám si říci, že to základní
školu velmi pozvedne. První dojem ze školy začíná hned
po jejím vstupu do budovy. Naše děti si zaslouží přívětivé a moderní prostředí, které je bude podněcovat a motivovat k další práci tak, aby se zde cítily bezpečně, příjemně a do školy chodily rády.
Na závěr patří velké poděkování našemu zřizovateli
za spolupráci a finanční podporu, bez které nelze školu
modernizovat. Poděkování náleží i za pomoc při řešení
nečekaných událostí, které se v průběhu školního roku
vyskytly.
Dále děkujeme rodičům a KPŠ za pomoc, přípravu a
organizaci některých tradičních akcí. Moc si této spolupráce vážíme.
Měsíce červenec a srpen jsou dobou pikniků, koupání, opalování, kostkovaných dek v trávě a vlahých
teplých večerů. Pro mnohé z nás může znamenat menší
návrat do dětství a dospívání….užívejme si léto plnými
doušky.
A jsme na konci, naši milí!
Užili jsme si každou chvíli.
Přejeme všem pohodové prázdniny, příjemnou dovolenou a krásné léto.
Mgr. Alena Lišková
ředitelka školy



Významnou akcí bylo Pasování prvňáčkú na čtenáře,
které připravila Knihovna Lidečko, a prvňáčky pasoval
sám pan starosta.
V červnu do knihovny pozvali všechny známé tváře,
aby pasovali prvňáčky na čtenáře.
Následně všichni na besedu do knihovny jdem,
čtenářskou gramotnost upevňujem.
Naši školu navštěvují rovněž děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, které vyžadují mimořádný individuální přístup a podpůrná opatření rozličného charakteru, která jim usnadňují vzdělávání na naší škole. Za
úspěch považujeme získání další asistentky pedagoga,
která je pro stávající 5. třídu nezbytná. Pro zajištění většího komfortu byly dětem na základě vyšetření a doporučení pedagogicko- psychologických poraden pořízeny
polohové pytle, didaktické pomůcky pro rozvoj jemné
motoriky, dále názorné manipulační pomůcky a tablety.
Personální obsazení zůstalo i ve 2. pololetí
2018/2019 téměř stejné, Od ledna u nás nově působí
asistentka pedagoga paní Lenka Valová.
Proběhnuté akce ve škole:
 recitační soutěž
 Den na sněhu (s KPŠ)
 projekt Šelmy na Valašsku
 etické dílny
 spolupráce s MŠ
 beseda s policií
 Den matek
 MDD - Dětský den- organizoval KPŠ, škola zajistila
pedagogický dohled, Den probíhal formou soutěží
družstev, které vytvořily tým a společně soupeřily na
Olympijských hrách, které byly rodiči připraveny na
hřišti v Horní Lidči
 školní výlety- 1. a 2. třída – Rožnov pod Radhoštěm,
3. 4. 5. ročník – Brno - VIDA
 dopravní hřistě Vsetín – 4. třída
 návštěva hvězdárny Vsetín – 5. třída
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A KTIVITY SENIORŮ V L IDEČKU

„Kvůli stárnutí není třeba chuť se smát. Pokud ale
ztratíš smích - zestárneš.“ (Honore de Balzac)
V 1. pololetí 2019 Klub důchodců neměl volnočasových aktivit mnoho, protože i Farnost Lidečko, zvláště v
měsíci červnu, organizovala několik akcí, kterých se
zúčastňovali i senioři.
Na konci února 21 seniorů relaxovalo v lázních v
Piešťanech.
V dubnu 18 seniorů rozšířilo své vědomosti na poznávacím výletě. V Novém Jičíně navštívili v muzeu
expozici klobouků továrny TONAK, ve Frýdku-Místku
je očekával a provedl bazilikou Navštívení Panny Marie
otec Roman Janáč z Lačnova a osobně se seznámili s
výrobou světoznámé Marlenky.
V květnu se družstvo Nebojsů (J. Bajza, J. Brhel, A.
Zádrapa) zúčastnilo 7. ročníku hry petanque, který vyhlašuje Zlínský kraj. Na tomto turnaji soutěžilo 47 družstev. Našemu družstvu chybělo jen několik málo bodů,
aby se zařadilo mezi první tři vyhodnocující místa. Hra
petanque totiž není jen o zvládnutí techniky hry, ale i o
štěstí. Hra (v překladu „hra s koulemi) je známá a oblíbená po celém světě a je pro každého.
Francouzka Jeane Calmentová se dožila 122 let.
STÁLE SE USMÍVEJTE!
Tím vysvětluje příčinu své dlouhověkosti.
Růžena Kopečková

SPORTOVNĚ - HUDEBNÍ
ODPOLEDNE
Klub důchodců ve spolupráci se Společenským
klubem a Obcí Lidečko uskuteční
SPORTOVNÍ KLÁNÍ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
OBCE LIDEČKO VE HŘE PETANQUE
V NEDĚLI ODPOLEDNE 1. ZÁŘÍ 2019 VE 14 H
V PARKU PŘED OÚ.
Do soutěže se mohou přihlásit tříčlenná družstva
utvořena ze členů rodiny, kamarádů v libovolných
věkových kategoriích. Zápis soutěžících družstev
začne ve 13.30 h.
Po ukončení turnaje v 17 h bude do 18 h k poslechu hrát The Basketles - BEATLES revival band.

Na úterý 15. 10. 2019 v 15 h zve Společenský
klub a Obec Lidečko všechny seniory na tradiční

BESEDU S DŮCHODCI.
Nenechte si ujít zábavný kulturní program a posezení s přáteli při hudbě Veselé pětky z Lužné.

J ARMARK A SETKÁNÍ RODÁKŮ
V sobotu 9. listopadu bude tradiční Lidečkovský jarmark.
Tato akce má své místo a je hojně navštěvována nejen
našimi občany, ale také rodáky z Lidečka.
Proto jsme se rozhodli udělat v rámci jarmarku setkání rodáků. Dopoledne všichni rodáci, kteří přijedou, si
projdou jarmark, budou si moci projít školu, školku a
hasičskou zbrojnici v rámci dne otevřených dveří a odpoledne bude pro ně připravena ve Společenském centru
prezentace s ohlédnutím na minulost, pohled na současnost a budoucnost rozvoje naší obce.
Během srpna a září si budete moci na obecním úřadě
vyzvednout zvací dopis kterou rodina pošle nebo předá
rodákovi z Lidečka, kde bude pozvání a program na setkání rodáků.
Tato akce bude u nás v Lidečku poprvé a sami jsme
velmi zvědaví, kolik rodáků, kteří nebydlí v Lidečku, se
sejde. Je to pro ně možnost se setkat a zároveň se dozvědět něco více o své rodné obci.
Už teď můžete v rámci své rodiny rodáky z Lidečka
informovat o této akci, aby s ní počítali. Upřesnění a další informace se dozvíte během srpna a září.
Ing. Vojtěch Ryza
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Hodnocení jarní části
Mužstvo mužů vstupovalo do jarní části pod novým trenérem Milanem Zbrankem z desátého místa po
podzimní části s náskokem pouhých
5 bodů na poslední Ratiboř.
Kádr byl v zimní přestávce posílen o Marka Filáka, který se vrátil
z Brumova. Cílem pro jarní část bylo
vyhnout se při vyrovnaném spodku
tabulky po podzimu co nejrychleji
záchranářským starostem. První dvě
jarní kola jsme ale bohužel prohráli, i
když jsme podali dobré výkony proti
kvalitním týmům Poličné a Slavičína
a náskok na poslední místo se ztenčil.
Pak ovšem přišla série pěti zápasů po
sobě bez prohry a ta nás katapultovala opět do klidných středních vod
tabulky, ve kterých jsme se udrželi až
do konce jarní části. Nakonec jsme
skončili na osmém místě, což se dá
hodnotit jako úspěšná sezona, neboť
před sezonou a během ní tým mužů
opustilo několik zkušených hráčů.
Příležitost tak dostali mladí hráči jako Michal Harnádek, Michal Gargulák, Adam Hruboň a věkem ještě dorostenci Roman Brhel a Pavel Číž.
Nejlepším střelcem týmu byl Tomáš
Františák s 8 góly. S trenérem Milanem Zbrankem jsme byli domluveni
pouze na jarní část a to bylo dodrženo. Trenér skončil hlavně z časových
důvodů. Milana Zbranka střídá na
lavičce našim fanouškům dobře známý trenér z Brumova Libor Kubiš.
Ten se vrací do Lidečka potřetí. Poprvé tady trénoval devět let a v roce
2007 dovedl mužstvo z atím
k poslednímu postupu do 1.A třídy.
Podruhé tady působil v letech 2011
až 2014 a nyní se tedy vrací po pěti
letech. V tomto období působili u
mužstva mužů tito trenéři: Zdeněk
Kupčík a Pavel Charvát (2014/2015),
Ivan Pecha (2015/2016), Aleš
Vyškovský 2016/2018, Jiří Hrbáček
(podzim 2018) a Milan Zbranek (jaro
2019).
Mužstvo dorostu vstupovalo do

INFORMUJE

jarní části pod vedením trenéra Petra
Žídka a vedoucího Jarmila Ryzy
z posledního místa s pouhými dvěma
body z podzimní části. Naši dorostenci i přes výrazně zlepšený herní
projev a také dosažených zlepšených
výsledků se nakonec nedokázali odpoutat z posledního místa a po více
jak deseti letech opouští krajskou
soutěž a sestupují do okresního přeboru. Nejlepším střelcem týmu byl
Patrik Juřička s 5 góly. Tým dorostu
opouští z věkových důvodů hráči
Roman Brhel a Patrik Juřička a brankář Jiří Františák.
Mužstvo starších žáků pod vedením trenéra Petra Žídka obsadilo
v průběhu jarní části nejprve konečné
třetí místo ve vsetínské skupině
okresního přeboru starších žáků a tím
se kvalifikovalo finálové skupiny o
titul přeborníka okresu Vsetín. Ve
finálové skupině se naši žáci umístili
nakonec na čtvrtém místě těsně za
bronzovým stupínkem. Nejlepším
střelcem za celou minulou sezonu byl
Lukáš Gargulák s 10 vstřelenými

...

góly. Mužstvo žáku opouští
z věkových důvodů hráči Martin Číž,
Jan Zvonek, Lukáš Gargulák.
Poslední naše mládežnické mužstvo, a to mladší přípravka, se
v průběhu jarní části zúčastnila 6 miniturnajů, ve kterých vždy skončila
na prvním místě. S nemalým očekáváním se proto na konci sezony vypravili naši nejmenší na turnaj o přeborníka okresu do Valašského Meziříčí, kde si to o prvenství rozdalo 30
týmů této věkové kategorie z celého
okresu Vsetín. V prvním zápase ve
skupině podlehli naši hráči pozdějšímu celkovému vítězi turnaje domácímu Valašskému Meziříčí, poté přehráli Nový Hrozenkov a Hošťálkovou a po remíze s Liptálem z toho
byl nakonec postup ze skupiny
z druhého místa. V osmifinále porazili naši hráči do té doby suverénní
celek Kateřinic a postup mezi nejlepších osm týmů byl na světě. Ve
čtvrtfinále jsme narazili na celek Vidče. Ve vyrovnaném utkání jsme nedokázali udržet vedení, kdy soupeř

Mužstvo mladší přípravky SK Lidečko na turnaji o přeborníka okresu
Vsetín ve Valašském Meziříčí.
Zleva stojí: Roman Mikulášek – trenér, Marek Loucký, Jakub Sáblík, Jan
Mikulášek
Dole v pokleku: David Krátký, Josef Gargulák, Daniel Strnka, Samuel Číž,
Ondřej Liška, Robin Číž a brankář Tadeáš Mika
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vyrovnal 3 minuty před koncem a
v penaltové loterii byl šťastnější soupeř z Vidče. V zápase o konečné 7.
místo jsme vysoko deklasovali celek
Rajnochovic. Toto pěkné umístění je
pro naše nejmenší fotbalisty odměnou za jejich přístup k fotbalu a tréninkovou docházku a zároveň velkou
motivací do další práce. Trenérem
této úspěšné party byl Roman Miku-

lášek.
Od podzimní části bude opětovně
v našem klubu obnoveno mužstvo
starší přípravky – ročníky narození
2009-2010, kde přejde většina hráčů
z mladší přípravky z předcházející
sezony. To znamená, že k další činnosti a pokračování mladší přípravky
v našem klubu bude potřeba doplnění
dalšími novými dětmi. Kvůli tomu

byl na konci května organizován nábor dětí. Nábor svůj účel splnil, ale
rádi přivítáme ještě i další nové děti
v našich mládežnických klubech.
Tréninky našich mládežníků budou
zahájeny začátkem srpna a noví zájemci se můžou hlásit u trenérů jednotlivých mužstev při trénincích na
hřišti v Lidečku.

FOTBALOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBCE

V sobotu 22. června se v odpoledních hodinách konal
na hřišti v Lidečku již tradiční turnaj mezi jednotlivými
částmi obce Lidečko.
Tohoto fotbalového měření sil se zúčastnilo celkem 6
týmů, a to: Polňák, Pila, Sanchez, Hulíkáč, Nádráží a
Račné. Turnaj byl tradičně okořeněn tím, že součástí
každého mužstva musela být minimálně jedna žena a
jeden muž starší 40 let. Po celoodpoledních soubojích
se celkovým vítězem tohoto klání a držitelem putovního
poháru stal tým Sanchez, který tvořili hráči okolo Radka
Janáče ze středu obce. Na druhém místě skončil obhájce
loňského prvenství tým Pila, celkově třetí skončil tým

tvořený z obyvatel Polňáku.
Po turnaji fotbalovém následoval oblíbený turnaj
v kopání pokutových kopů. Mezi mládežníky zvítězil
Jakub Číž před Filipem Kulíškem a třetím Františkem
Novákem. V mužské kategorii se tohoto velmi zajímavého klání se zúčastnilo 45 kopajících. Zde si to za již
umělého osvětlení před půlnocí rozdali o prvenství Petr
Martinka a Jiří Františák. Z celkového vítězství se nakonec radoval prvně jmenovaný. Na třetím místě se umístil
Radek Číž. Pochvalu zaslouží taktéž šest brankářů, kteří
čelili velkému množství (okolo 200) pokutových kopů.

R OZPIS MUŽŮ - PODZIM 2019
11.8.
17.8.
25.8.
31. 8.
7.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.

Ne
So
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
10:15
14:00
13:00

SK Lidečko
Halenkov
SK Lidečko
Choryně
Krhová
SK Lidečko
Prlov
SK Lidečko
Bylnice
SK Lidečko
Slavičín B
SK Lidečko
Dol. Bečva

Fr. Lhota
SK Lidečko
Hovězí
SK Lidečko
SK Lidečko
Poličná
SK Lidečko
Pr. Bečva
SK Lidečko
Ratiboř
SK Lidečko
Brumov B
SK Lidečko
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NAŠI JUBILANTI V II.

POLOVINĚ ROKU

2019

Bělaška Josef

83 let

Poláchová Anežka

88 let

Brhel Stanislav

83 let

Rimanovská Františka

75 let

Brhlová Marie

82 let

Ryzáková Ludmila

81 let

Buček Jan

84 let

Ryzová Ludmila

70 let

Bučková Anna

81 let

Kubicová Marta

70 let

Sekulová Marie

81 let

Černochová Anděla

83 let

Kulíšková Marie

81 let

Surmař František

82 let

Čížová Anežka

80 let

Lišková Anastázie

83 let

Ščotka Jan

70 let

Čížová Anna

70 let

Mareček Jozef

84 let

Ščotková Božena

81 let

Daňková Jaroslava

83 let

Mareček Stanislav

70 let

Ščotková Ludmila

83 let

Dorňáková Anna

75 let

Martinková Marie

85 let

Šviráková Marie

84 let

Františáková Cecílie

80 let

Matocha Miroslav

70 let

Trochta Milan

70 let

Františáková Františka

89 let

Matochová Lidmila

89 let

Vaněk Alois

85 let

Františáková Marie

70 let

Mikulajová Anna

92 let

Vaněk Ladislav

85 let

Garguláková Věra

75 let

Molková Ludmila

84 let

Vaňková Marie

80 let

Holubec Miroslav

75 let

Nevřivá Helena

70 let

Vaculková Anna

82 let

Chupíková Ludmila

85 let

Nováková Anežka

81 let

Vaculková Marie

81 let

Jařabová Božena

86 let

Orságová Zdenka

82 let

Zádrapa Alois

80 let

Juráňová Eva

70 let

Pavelková Ludmila

84 let

Zádrapová Marie

82 let

Kalík Václav

75 let

Pavlíková Anna

85 let

Krahulíková Marie

81 let

Pastorčák Antonín

90 let

Kubica Jan

75 let

Pastorčáková Marie

84 let

Kubicová Etela

83 let

Plevák Ondrej

83 let

přejeme vše
Našim jubilantům
, štěstí a
dobré, hodně zdraví
Božího požehnání.

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko
vás tímto co nejsrdečněji zve
NA 50. ROČNÍK SOUTĚŽE
O PUTOVNÍ POHÁR ČERTOVÝCH SKAL

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko
připravuje na měsíc září
5. ROČNÍK
HASIČSKÉ SOUTĚŽE VETERÁNŮ

Kdy:
Kde:

neděle 4. 8. 2019
areál pod Čertovými skalami Lidečko

Začátek:

13.00 h

Termín konání soutěže bude včas zveřejněn.
Soutěž proběhne dle starých pravidel a trasa soutěže povede do kopce k Čertovým skalám.

Bohaté občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Srdečně zvou pořadatelé.

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, p. Růžena
Kopečková a p. Marie Zábnická. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková.

