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S ETKÁNÍ SENIORŮ

MS ČČK Lidečko. Poděkování si
zaslouží také pan Miloslav Pavlík za
ozvučení akce a za fotografování pan
Stanislav Sekula. Všem, kdo se na
této akci podíleli, patří opravdu
upřímný dík!
Doufáme, že naši senioři, kteří se
letos sešli v hojném počtu, se na tomto setkání nenudili, ale snad se pobavili, zasmáli a prožili společně natolik příjemný čas, že se budou tohoto
setkání chtít zúčastnit i příští rok.

P ODĚKOVÁNÍ

Na podzim Obec Lidečko ve spolupráci se Společenským klubem pořádá již tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ.
Letos tomu nebylo jinak. V úterý
15. října patřil prostor Společenského
centra právě našim seniorům.
V úvodu odpoledne přivítal přítomné
za obec starosta Ing. Vojtěch Ryza a
místostarosta Zbyněk Kulíšek, za
Společenský klub předsedkyně Ing.
Marcela Unzeitigová a později se
svou zdravicí vystoupil i místní pan
farář P. Petr Martinka.
Pro všechny přítomné byl připraven pestrý doprovodný program, který si připravili naši Nebojsové posíle-

ní mladšími členkami a panem Hlavicou z Val. Polanky. Tanečním vystoupením obohatili program sourozenci Jirka a Terezka Kubicovi. S
výběrem sborových písní vystoupil
také ženský pěvecký sbor „Pěvecké
sdružení valašských učitelek, z.s.“ ze
Vsetína. Hudební doprovod celé akce
zajistila kapela Veselá pětka z Lužné.
Kromě kulturního programu bylo
zajištěno i pohoštění přítomných –
vdolečky, zákusky, večeře, pivo, víno, nealko.
Děkujeme za přípravu večeře, kterou připravily kuchařky z MŠ Lidečko, a především za obsluhu na této
akci, které se již tradičně ujal výbor

ŽIJÍ MEZI NÁMI SLUŠNÍ LIDÉ ANEB
PŘÍBĚH NALEZENÉ PENĚŽENKY!
Ráda bych touto cestou, tedy prostřednictvím vašich novin, poděkovala panu Pavlu Zábnickému, jeho
přítelkyni Michaele a jeho sestře
Kateřině, kteří se zasloužili o nalezení mé zapomenuté peněženky na
dovolené v Chorvatsku a o její následné vrácení bez poškození, se
všemi věcmi a včetně peněz.
Na cestě zpět z dovolené jsem
zjistila, že peněženku nemám. Ztráta
mě velmi mrzela, protože jsem v ní
měla kromě peněz především všechny doklady. Jímala mě hrůza při
představě jejich znovu pořizování.
Vůbec jsem nečekala, že mi peněženku někdo vrátí. Stalo se. Poctiví
nálezci pan Pavel, jeho přítelkyně
Michaela a jeho sestra Kateřina mě
vypátrali a kontaktovali. O jiném
řešení než vrácení peněženky neuvažovali ani na zlomek sekundy. Po
domluvě peněženku přivezli do
Čech a následně zaslali na mou adresu. To vše bez nároku na odměnu.
Patří jim velký dík a pochvala.
Lidečko na ně může být pyšné.
Magdaléna Pufrová,
Chýnov, Jihočeský kraj
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O DPADY

Proběhlo po 4 letech výběrové řízení na firmu, která
nám bude řešit odpady
v naší obci.
Výběrové řízení proběhlo
v rámci obcí Hornolidečska.
Z výběrového řízení vyšly jako vítěz
Technické služby Vsetín s.r.o., které
u nás řešily odpady i minulé 4 roky.
Bylo nám všem jasné, že náklady
za řešení odpadů se určitě zvednou,
což výběrové řízení jenom potvrdilo.
Největší navýšení je u vytříděných
odpadů a to proto, že další využití
těchto odpadů velmi pokulhává oproti představám a je to velmi komplikované. Na druhou stranu za každou
tunu vytříděného odpadu získáme
peníze od společnosti Ekokom, které
nám snižují doplatek za odpady a
záleží jenom na nás, jak vážně bereme třídění odpadů. Zastupitelstvo
obce musí na skutečnost navýšení
cen za odvoz, likvidaci a uložení reagovat a určitě dojde k navýšení poplatku za odpady na osobu. Chceme
zachovat zvýhodnění dětí a studentů.
V listopadu bude schválena nová
obecně závazná vyhláška platná od
1. 1. 2020, ve které budou nové poplatky za odpady na osobu. Obec
Lidečko ze svého rozpočtu doplácí
kolem 13 % s tím, že tam nejsou započítány náklady na odvoz kontejnerů a za provoz sběrného místa. Určitě

se počítá s tím, že ze svého
rozpočtu budeme doplácet na
řešení odpadů v naší obci a
zastupitelstvo obce rozhodne,
jak velký tento doplatek bude.
Od 1. 1. 2020 budou v obci osazeny
ještě 3 nádoby na jedlé tuky a jedlé
oleje, které musí být dány do nerozbitných obalů a vhozeny do připravených nádob, které budou u Jednoty, u
obecního úřadu a také na sběrném
místě. Sběrné místo v areálu obecních garáží bude stále sloužit k tomu,
že tam můžete ve stanovenou dobu
odvézt vytříděný a velkoobjemový
odpad. Je to hojně využíváno, ale
určitě dojde k upřesnění provozního
řádu, u kterého budeme důsledně
trvat na dodržování. Do sběrného
místa plánujeme další investice, abychom zkvalitnili vlastní provoz a tím
snížili i náklady. Počítá se s tím, že
pracovníkem na sběrném místě bude
i nadále pan Vojtěch Františák.
Odpady jsou a budou v budoucnu
stále větším tématem a problémem,
jehož řešení bude stát nemalé finanční prostředky a bude stále větší tlak
na to, aby se třídilo. Odpadům bude
věnován velký prostor v dalším
Zpravodaji.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

ŽETONY NA POPELNICE JSOU BEZPLATNĚ
K VYZVEDNUTÍ NA OÚ
Dále upozorňuji na nešvár, který
trvá již delší dobu a ne a ne se ho
zbavit.
V jedné části v obci se pravidelně
v určitém období ztrácejí žetony
z popelnic, které jsou již připraveny
pro svozovou firmu k vyvezení. Aby
mohla být popelnice vyvezena, musí
být řádně označena žetonem, které
jsou po zaplacení ročního poplatku
za odpady bezplatně k vyzvednutí

na obecním úřadě. Věříme, že ten
kdo šetří kroky a sbírá žetony přímo
z popelnic, se poučí a tento „nešvár“
v naší obci zmizí.
Opakuji, že žetony jsou bezplatně
k vyzvednutí na obecním úřadě. O
počtu vyzvednutých žetonů pro každou domácnost si vedeme přesnou
evidenci.
Zbyněk Kulíšek
místostarosta obce

N EDÁVEJTE
ŽHAVÝ POPEL
DO POPELNIC !
Žádáme občany, kteří topí
pevnými palivy, aby sypali do
popelnic pouze studený popel. V
případě, že bude při svozu
identifikován horký popel v nádobě,
nebude tato popelnice svezena.
Důvodem je možnost vznícení
odpadu přímo ve vozidle na sběr
komunálního odpadu.
Zaměstnanci technických služeb,
i když popelnice prohlížejí jak
zrakově, tak hmatem, bohužel
nejsou schopni vždy zjistit, že se v
popelnici nachází žhavý popel.
Nejčastěji je př ikrytý jiným
odpadem, často je popel vysypán na
poslední chvíli před svozem a
osádka následně nezjistí, že je
nádoba zahřátá. Po výsypu začne
svážený odpad doutnat a následně ve
vozidle hořet. Shořet může celé
vozidlo, jehož cena se pohybuje
kolem 4 mil. Kč, a především je
třeba myslet na bezpečnost a zdraví
osádky vozidla.
Buďme uvědomělí a žhavý popel
proto v žádném případě do
popelnice nevhazujme!
Zbyněk Kulíšek
místostarosta obce

S OUTĚŽ VE SBĚRU
KELÍMKŮ
Stále probíhá soutěž ve sběru kelímků od jogurtů, másel atd. Termín
je 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.
Kelímky můžete nosit průběžně do
kanceláře OÚ.
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M OTOREST Č ERTOVY SKÁLY

Rekonstrukce motorestu pokračuje ve velké intenzitě. Jak už to bývá
při rekonstrukci, vzniká mnoho problémů, které se musí řešit.
Přes prázdniny se udělalo mnoho
pomocných prací. Vystřídalo se na
placené brigádě mnoho středoškoláků a vysokoškoláků. Jejich práce
byla v bourání, kopání, se sbíječkou,
ve škrabání omítek atd. Položila se
nová kanalizace, i když se to neplánovalo, protože se ukázalo, že to bylo nutné. Koordinátorem prací na
motorestu je pan Josef Kulíšek a jeho
práce není vůbec lehká, protože projekt neřešil mnoho detailů a některé
věci nebyly vůbec dotaženy do konce. Technická komise, rada obce a
zastupitelstvo musely a budou řešit
mnoho problémů, které s sebou tak
zásadní a celková rekonstrukce přináší.
Kromě firem, které již pracují na
motorestu a vzešly z výběrových
řízení, nastoupila také vítězná firma
Výtahy Vsetín s.r.o., která realizuje
dva nové výtahy. Dopracovává se
projektová dokumentace na bistro,
realizační dokumentace s detaily na
pokoje, wellness. Proběhnou výběrová řízení na zateplení a novou fasádu, na dodavatele nábytku do po-

kojů, na podlahy a koberce atd.
V současné době probíhá výběr
na manažera ubytování, kterého bychom chtěli vybrat do konce roku
tak, aby nastoupil od února a začal
řešit finalizaci rekonstrukce. Podmínky, které manažer ubytování musí splňovat, jsou na stránkách obce.
Byl vytvořen tým, který je složen
z členů zastupitelstva a odborníka na
ubytování a gastro panem Bc. Čeňkem Kubou. Ten vybere na základě
výběru nového manažera provozu
ubytování. Po pár dnech se nám přihlásilo na dvě desítky zájemců o tuto
práci.
Plánujeme, že po rekonstrukci

bude mít motorest nový název, a to
Penzion Čertovy skály. Stále počítáme s tím, že bychom v květnu otevřeli penzion a zahájili ubytování a
pronájem prostor restaurace. Pokoje
budou zcela nové a velmi pěkné
včetně klimatizace. Intenzivně se
také pracuje na novém bistru a části
wellness.
Věříme, že i přes množství problémů se podaří provést rekonstrukci
tak, že penzion bude nejen pěkný, ale
také hojně využívaný. Zatím pro to
děláme maximum.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
V polovině měsíce června tohoto roku jsem převzal funkci stavbyvedoucího motorestu.
Rád bych touto cestou poděkoval všem 23 mladým převážně místním, ale
i přespolním brigádníkům, které jsem měl na starost a kteří zde během prázdnin udělali notný kus práce. Zvládli oškrábat celou budovu ze starých maleb,
vysekat veškerou podlahovou i stojatou kanalizaci, bourání zdiva, vyváželi
suť, prováděli úklid stavby po řemeslných pracích, přesuny materiálu a vše,
co bylo daný den zapotřebí. Velmi si vážím výborné komunikace s nimi, jejich zodpovědného přístupu a také ochoty a pracovního nasazení. Ogaři, díky
a opět vás zase rád uvidím – v akci!
Petr Martinka

50. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE
SDH Lidečko letos uspořádal jubilejní 50. ročník hasičské soutěže.
Na letošní soutěž pod Čertovými
skalami přijelo 37 závodních družstev, dvě se pak zúčastnila mimo
soutěž, takže závodilo úctyhodných
39 družstev.
Všechny soutěžící i diváky přivítal Vlado Madala ze slovenské vesničky Lúky, který již léta patří ke
koloritu mnoha hasičských soutěží,
které s velkým úspěchem moderuje v
tomto koutě Valašska.
Slavnostní nástup družstev přivítal starosta obce Ing. Vojtěch Ryza.
Poděkoval všem generacím lideč-

skovských hasičů, vzpomněl jejich
nenahraditelnost při ochraně majetků
a životů bližních a složil poklonu
historii padesáti ročníků soutěže.
Dále všechny přivítal vzácný host a
pamětník prvních ročníků soutěže O
putovní pohár Čertových skal bratr

Vincent Filgas z Lužné. Mezi vzpomínkami se s mikrofonem ujal moderování, starostovi obce dal okoštovat, jak to chutná se seniorskou hůlčičkou, a starostovi hasičů Karlu Kubicovi předal láhev tajemného moku,
na kterou osobně vykreslil přání k
50. výročí trvání soutěže. Všechny
přítomné pak pozdravil i zmíněný
starosta SDH Lidečko Karel Kubica
s velitelem Aloisem Kulíškem. Tím
byl 50. ročník soutěže O putovní pohár Čertových skal zahájen. A to by
samozřejmě nebylo, aby se o slovo
nepřihlásil sám majitel čertovského
masivu. Zpoza skal rohatý se škodo-
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libě zachechtal a černé mraky s deštěm na Lidečko hnal. Několik kapek
čertisko chrstl do údolí ze svých
skal, ale byl to hasič, kdo nakonec se
smál. Od té chvíle až do závěru soutěže nespadla z nebe ani kapka.
Jakmile se lidé přesvědčili, že je
déšť opravdu minulostí, zaplnilo se
okolí soutěžního prostoru diváky a
plno zůstalo až do konce soutěže. O
spokojenost všech přítomných se
staral zástup lidí, kteří jsou pro soutěž nejdůležitější, i když je vlastně
málokdy vnímáme. Jsou to lidé, na
kterých nejvíce záleží spokojenost
soutěžících, hosta a diváka v jednom.

Ti, pro které je slavnostní den dnem
perné práce, kdy se musí celé odpoledne pěkně rychle otáčet. I jim náleží hluboká poklona a poděkování.
Na soutěžní ploše se bojovalo o
prestižní padesáté vítězství historického padesátého ročníku.
Padesátý ročník soutěže O putovní
pohár Čertových skal měl tyto dekorované vítěze:
V kategorii muži nad 35 let zvítězilo družstvo DHZ Dubková ze Slovenska, 2. místo vybojovali chlapi
SDH Pozděchov a 3. místo obsadilo
domácí družstvo SDH Lidečko.
V kategorii žen zvítězilo družstvo

DHZ Dulov ze Slovenska, 2. místo
vybojovaly ženy SDH Loučka a 3.
místo obsadilo družstvo SDH Rymice.
V kategorii mužů obsadili 1. místo a s nejlepším dosaženým časem
rovněž získali Putovní pohár Čertových skal chlapi z družstva SDH
Francova Lhota A, 2. místo obsadilo
družstvo SDH Valašské Příkazy a
ocenění za 3. místo získalo družstvo
SDH Nedašova Lhota.
Za padesátiletou činnost v oblasti
p oř ádá ní has ičs kých s out ěží
v Lidečku děkujeme všem aktivním
členům SDH Lidečko, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a hladkém průběhu všech soutěží.
Hasičky a hasiči z Lidečka,
všechno nejlepší!

K ONTROLA

STAČÍ

JEDNOU ROČNĚ
Zákon stanovuje, že kontrola
každého komína kominíkem musí
proběhnout minimálně jednou ročně.
Kdo toto nařízení nesplní, hrozí
mu pokuta až deset tisíc korun. A je
přitom jedno, jestli se jedná o doLADÍ HASIČI SEZONA
mácnost vytápěnou uhlím nebo dřevem, případně jestli k topení používá
16. místo a 2× – 11. místo
plyn. A stejně tak nezáleží na tom,
V celkovém umístění ve hře PLAjestli se jedná o dům k celoročnímu
MEN obsadili 19. místo z 22. družbydlení, nebo jen o rekreační objekt.
Za uplynulou sezonu se mladí stev.
Cena za kontrolu provedenou komihasiči sešli zhruba 25×, jak mladší,
V září jsme již zahájili sezonu
níkem, který o kontrole vystaví i
tak i starší žáci.
2019-2020 s cílem lepších výsledků,
jednoduchý protokol, se obvykle
Zúčastnili se celkem 6 soutěží, a než bylo doposud.
pohybuje okolo pěti set korun, což je
to 5 pohárových a Závodu hasičské
Závěrem děkujeme vedení SDH
ve srovnání s možnou pokutou, ale
všestrannosti.
Lidečko, Obci Lidečko, rodičům dětí
Mladší žáci obsadili na ZHV 28. a všem, kteří nám fandí a jakkoliv především s možnou škodou způsomísto z 33 družstev, dále pak na po- nás podporují v naší činnosti. Dále benou požárem, zanedbatelná částka.
hárových soutěžích 1× - 8., 12., 15. bychom chtěli poděkovat firmě Pokud u pojištěné nemovitosti začne
hořet, protokol o provedené kontrole
místo, 2× - 6. místo.
KayakuSafety Systems Europe, a.s.
V celkovém umístění ve hře PLA- se sídlem ve Vsetíně, která naše samozřejmě nejvíce zajímá pojišťovMEN obsadili naši mladší žáci 14. mladé hasiče podpořila finančním nu. Pokud chybí, neznamená to, že
pojistné plnění zamítneme v plné
místo z 21 družstev.
darem ve výši 10 000 Kč. Za tento
Starší žáci obsadili na ZHV 29. dar jsme pro mládež pořídili 2 ks výši, ale může se stát, že bude významně snížené.
místo ze 43 družstev, dále pak na proudnic a sací koš. Moc děkujeme.
preventista SDH Lidečko
pohárových soutěžích 1× – 13., 14.,
vedoucí mládeže SDH

M

-

2018
2018--2019
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CHRAŇTE DOMOV I SEBE
Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,
oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce
požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a
stovky jich jsou zraněny.

B EZPEČNOSTNÍ

DESATERO

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a technické zabezpečení svých domovů proti požáru
nesete pouze Vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
1. ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s
průvodní dokumentací výrobce.
2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
3. POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových

košů nedopalky při dokonale uhaste.
4. KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.
5. TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
6. POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.
7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasícími
spreji a přenosnými hasícími přístroji.
8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a
plynu musejí být řádně označené a přístupné.
9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.
10.UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ.
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
MV - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

ZHODNOCENÍ SPORTOVNĚ HUDEBNÍHO ODPOLEDNE

Ve snaze nabídnout občanům možnost se společně
setkávat, popovídat si a pobavit se Obec Lidečko, Společenský klub a Nebojsové připravili na neděli 1. 9. 2019
v parku před OÚ sportovně hudební odpoledne s tímto
programem:
1. Turnaj ve hře petanque O putovní pohár starosty
obce
2. Koncert kapely The Basketles - Beatles revival band
z Kladna
Tento 2. ročník turnaje v petanque se opět vydařil.
Prověřit svůj odhad, taktiku i dávku štěstí se nebálo 30
odvážlivců. Ti pak utvořili deset tříčlenných družstev
nejrůznějších věkových kategorii, většinou rodinných

příslušníků. Hráči byli rozděleni do 2 skupin po 5 družstvech a ve skupině se hrálo „každý s každým“. Rozpis
turnaje vypracoval a pak řídil celou organizaci soutěže
družstev p. Ladislav Vala. Děkujeme!
Podle nejvíce získaných bodů a skóre vyhrál tým Ryzových (Vojtěch st., Vojtěch ml. a Lucie) a získal Putovní pohár starosty obce 2019. Gratulujeme!
Poté následoval hodinový koncert kapely The Basketles, který se všem přítomným moc líbil.
Tato celodenní akce splnila svůj účel a opravdu se
povedla. Počasí bylo ideální, sportovní výkony ve hře
petanque na vysoké úrovni, občerstvení v režii zahrádkářů bylo více než na výbornou, koncert úžasný.
Podle ohlasů ze strany přítomných občanů věříme, že
si cestu na příští celodenní akce najde více lidí.
Růžena Kopečková
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JSME PROŽILI LÉTO ?

Začátek prázdnin se jako každý
rok nese ve stavbě podsadového tábora v Novém Hrozenkově v Hrubé
Brodské. První tři dny prožili na táboře naši nejmenší - Benjamínci spolu s rodiči, převážně tatínky. Tábor
se nesl v indiánském duchu a děti
čekaly nelehké úkoly, šifrovat indiánské zprávy, rýžovat zlato a taky
prožít pravou indiánskou saunu
s pořádnou ledovou sprchou. Tatínci
si táborový život i valašské kopečky
taky užili plnými doušky a určitě
nebudeme lhát, když řekneme, že už
se těšíme na příští léto ve stanech.

S KAUTSKÝ

TÁBOR

- C ESTA

KOLEM SVĚTA

Ve středu třetího července se děti
z družinky Motýlků a T – Rexů vydaly procestovat celý svět za 7 dní.
Naše tábořiště v Hrubé Brodské se
každý den proměnilo na jiný kontinent. Děti se dozvěděly hromadu
nových informací, zahrály si plno
nových her, setkaly se s australskými
domorodci, se kterými si zatančily
bojové tance, ale také si vyzkoušely
netradiční aktivity jako například
tvoření padáků, potápění lodí na
Amazonce, výstup na MountEverest, stavění New-Yorku a Velké
čínské zdi nebo vyrábění hliněných
misek a mnoho dalších. Tábor jsme
již tradičně zakončili slavnostní vatrou, která se díky výbornému počasí
opravdu povedla. Celkově byl tábor
opravdu vydařený. Počasí nám přálo
celý týden, nikomu se nic nestalo,
všichni jsme si to užili a už se těšíme
na příští rok.

T ÁBOR

STARŠÍCH

9. července se skupinka starších
skautů, světlušek a vlčat vydala na
každoroční skautský tábor. Letošní
téma bylo poněkud drsnější než
předchozí ročníky. Mladí odvážlivci

si mohli vyzkoušet, jak se dříve žilo
na vojně. Program byl velmi pestrý,
děti absolvovaly několikrát za den
opičí dráhu na čas, vařily si oběd na
trojnožce nebo společnými silami
vytvořily zákop a poté ukryti vevnitř
házely „granátem“ na cíl. Také se
všichni vydali na celodenní výpravu
na Soláň, kde měli za úkol uvařit pro
svoji skupinku fazole na oběd. Někteří byli aktivní a splnili táborové
výzvy, např. Noční bdění – ležet hodinu ve spacáku a neusnout nebo
Ranní svítání – vzbudit se za tmy a
dorazit na předem domluvený vrchol
a stihnout východ slunce.

S LOVINSKO
Po táborovém maratonu se ti starší a vlastně tak trochu nedobrovolně i
ti naši nejmenší skauti a skautky vydali do vysokých slovinských hor do
Triglavského národního parku. Ti

zdatní zvládli zdolat i nejvyšší vrchol
Triglav, ostatní si užívali krásy slovinských jezer i krátkých ferratových
výstupů v horách.

Z ÁŘÍ -

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO I

SKAUTSKÉHO ROKU

Září se nese v duchu zahájení činnosti nových i stávajících skautských
družin. Kromě běžné činnosti se nám
podařilo taky uspořádat skautskou
výpravu na Lačnovské skály i víkendový pobyt na Mýšárně ve Vizovicích, kde jsme otestovali své skautské znalosti i dovednosti, týmovou
spolupráci i pobyt v přírodě. Následující podzim i zima se ponese
v duchu společných aktivit, výprav,
víkendovek i vzdělávacích kurzů.
Chceš se k nám přidat? Přijď za
námi…
Ludmila Rumánková Mužikovská
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T ÁBOR ČESKÉHO ČERVENÉHO

KŘÍŽE

L IDEČKO

Letošní tábor ČČK, tak jako v loňském roce, proběhl
v druhé polovině prázdnin a účastnilo se ho 22 dětí.
Setkávali jsme se ve skautské klubovně od pondělí
do pátku a společnými silami se snažili pomáhat zraněným skřítkům z lesa, což bylo také tématem letošního
tábora. Děti se každý den seznámily s jedním ze skřítků,
kterému se přihodilo nějaké zranění, a přemýšlely, jak

skřítkovi pomoci. Nejvíce se dětem zalíbila hra s názvem „převoz krve“, kdy pomocí injekčních stříkaček
každá skupinka dopravovala fiktivní krev na určené místo.
Protože úkoly plnily poctivě, v pátek je čekala velká
oslava, při které byly všechny děti odměněny za jejich
snažení.
vedoucí tábora ČČK Lidečko

P RÁZDNINOVÁ AKCE ČČK

Po velmi zdařilé loňské „opékačce“, kdy jsme se na
konci prázdnin sešly se svými rodinami ke společnému
opékání špekáčků, jsme již v červnu naplánovaly druhý
ročník této akce.
Mírně nervózní jsme přes den sledovaly velká mračna, která hrozila velkou bouřkou, ale ta nakonec naši
obec obešla. Mohly jsme se proto sejít a společně strávit
podvečer a večer s našimi manžely a dětmi, které na
schůze a různé aktivity ČČK přes rok obvykle nebereme. Děti měly možnost si společně hrát a my jsme měli
možnost si mezi sebou povídat o věcech, na které není
přes rok moc času.
Závěrem naši celoroční snahu ocenili i naši manželé,
a to dost netradičně - pokřikem.
výbor ČČK Lidečko

PODĚKOVÁNÍ
V úterý 17. září 2019 ocenil Oblastní spolek ČČK
Vsetín ve vsetínském Domě kultury dárce krve.
Mezi 21 oceněnými Zlatou plaketou Dr. Jánského
(více jak 40 bezpříspěvkových odběrů) byli i 2 občané
naší obce, a to p. Olga Martinková, Lidečko 440 a p.
Stanislav Dubec, Lidečko 311.
Oceněným dárcům srdečně blahopřejeme a děkujeme za jejich záslužnou činnost.
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PRAVIDLA SOUTĚŽE:

„O NEJCHUTNĚJŠÍ
DOMÁCÍ PAŠTIKU“

Soutěžící musí přinést minimálně
40 dkg domácí paštiky v uzavíratelné nádobě (vzorek pro porotu +
ochutnávka veřejnosti), kterou doporučujeme ze spodní části označit příjmením soutěžícího.
Současně s paštikou přineste, prosíme, i recept na vaši soutěžní paštiku, který pak bude zveřejněn v prosincovém Zpravodaji. Pečivo k paštikám bude dodáno.
Takto připravený soutěžní pokrm
spolu s receptem je nutné přinést
v sobotu 9. 11. 2019 v době od 7.00
do 8.30 hodin do Společenského
centra na označené místo, kde se
také přihlásíte do soutěže.
Ochutnávka pro veřejnost bude
probíhat v době od 9.30 do 10.30 h
ve velkém sále Spol. centra včetně
hodnocení domácích paštik veřejností.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v sobotu 9. 11. 2019 v 11.30 hodin ve Spol. centru v Lidečku.
Každý účastník soutěže získá malou odměnu. Na tři nejlepší čekají
hodnotné ceny (hodnocení poroty) a
oceněn bude i soutěžící, jehož pomazánku nejlépe ohodnotí veřejnost.
Těšíme se na všechny soutěžící!

S ETKÁNÍ RODÁKŮ SE
NEUSKUTEČNÍ

Pro nový školní rok je pro všechny čtenáře a čtenářky připraven v naší
knihovně

MŮJ KNIHOVNÍ
KNIHOVNÍČEK
ČEK
Za každou třetí návštěvu tě čeká malá pozornost.
Zveme nejen malé, ale i velké čtenáře.
Můžete se těšit na množství knižních NOVINEK.

Odpolední program v rámci SETKÁNÍ RODÁKŮ je z důvodu malého zájmu ZRUŠEN!
Všechny rodáky ale srdečně zveme na připravovaný LIDEČKOVSKÝ JARMARK.
Děkujeme za pochopení a prosíme o předání této informace rodákům, kteří plánovali se tohoto programu zúčastnit.

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.

