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14. L14. L14. LIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝIDEČKOVSKÝ   JARMARKJARMARKJARMARK   
     V sobotu 9. listopadu se uskuteč-
nil již 14. Lidečkovský jarmark, na 
jehož pořádání se podílely složky 
naší obce, a to pod patronací Spole-
čenského klubu a Obce Lidečko.  
     O doprovodný program ve Spole-
čenském centru se postaral národo-
pisný soubor Závršan z Návojné. 
Členové souboru předvedli ukázky 
draní peří, práci na kolovratu, lámání 
lnu, výrobu loučí. Při práci si zazpí-
vali, čímž potěšili návštěvníky jar-
marku. Své hotové výrobky i řezbář-
ské umění předvedl také pan Alois 

Zádrapa. Výrobky z hlíny vystavily 
děti a maminky z keramického 
kroužku.  
     Zároveň probíhala soutěž  „O nej-
chutnější domácí paštiku“. Pětičlen-
n á  p o r o t a  v y h o d n o c o v a l a 
z celkem 15 vzorků. (Recepty jsou 
přílohou Zpravodaje a můžete je vy-
zkoušet.) 
     Na jarmarku proběhla také 
„zabijačka po našem“. Členové za-
hrádkářského spolku předvedli roz-
porcování a zpracování prasete. Tra-
dičně největší zájem byl o prodej 

zabijačkových specialit a pochutin, 
svíček, ručně zhotovených výrobků, 
domácích marmelád a sýrů. O potě-
šení nejen dětí se postaral pan Molek 
se svojí zvířecí družinou a také zho-
tovený dřevěný kolotoč. K dobré 
náladě u svařeného vína, punče a 
valašských frgálů hrála dechová hud-
ba Lidečanka.  
     Velký dík patří všem organizáto-
rům za pomoc s přípravou celé akce. 
Ke zdaru jarmarku přispěl především 
zájem vás, našich občanů, že jste 
jarmark navštívili.  

Milena Pavlíková 
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     Pomalu, ale jistě rok 2019 bude 
minulostí. Při ohlédnutí na tento kon-
čící se rok můžeme říci, že se opět 
mnohé podařilo, ale také neskutečně 
mnoho je před námi.  
     Beze sporu hlavním a klíčovým 
tématem nejen v zastupitelstvu je 
rekonstrukce Motorestu Čertovy ská-
ly. Je to velmi náročná akce hlavně 
na finanční prostředky, ale také na 
řešení mnoha problémů, které vzni-
kají přímo při rekonstrukci. Mnohdy 
není mnoho času na jejich řešení. O 
motorestu bude samostatný článek a 
určitě nebude jenom v tomto čísle 
Zpravodaje, ale i v dalších. 
     Z nejnáročnějších akcí jsme zrea-
lizovali položení nového živičného 
koberce v různých částech obce, kde 
největší část byla položena na místní 
komunikaci do Račného. Investovali 
jsme do komunikací cca 1,22 mil. 
Kč. Otevřeli jsme posilovnu 
v podkroví šaten SK Lidečko, která 
je hojně navštěvována. Určitě se jed-
ná o jednu z nejlepších posiloven na 
venkově. Blíží se dokončení posled-
ního bytu v bytovém domě čp. 276. 
U tohoto bytu byl problém 
s vlhkostí, která se musela řešit sta-
vebními úpravami. Vlhkost je vyře-
šena a teď se dělají dokončovací prá-
ce.  
     Byla dokončena II. etapa výměny 
svítidel veřejného osvětlení na LED-
kové svítidla. V současné době díky 
technologii LED počítáme se sníže-
nými náklady za elektrickou energii. 
V lokalitě nad vlakovou zastávkou 
jsme zrealizovali položení vodotečné 
a stokové kanalizace a navozili spod-
ní konstrukční vrstvu pro plánovanou 
komunikaci. Ještě nás čeká rozšíření 
vodovodního řádu. Je zpracována 
dokumentace a budeme žádat o dota-
ci. Přijali jsme nové zaměstnance a 
tím mnoho prací děláme svépomocí s 
našimi lidmi a naší technikou.  
     To, že je práce spousta, není po-
třeba připomínat. Mnoho projektů se 

dokončuje, aby se mohlo v příštím 
roce žádat o dotaci, anebo přímo za-
hájit práce z našeho rozpočtu. 
     Je pravdou, že je stále potřeba 
investovat do oprav, rekonstrukcí a 
nových akcí, ale neméně důležité je 
také dávat finanční prostředky do 
různých kulturních, společenských a 
sportovních aktivit. Nedá se finančně 
moc dobře docenit to, že se lidé 
v obci scházejí a společně se aktivně 
nebo pasivně zapojí do akcí. Bu-
doucnost nejen našeho Lidečka, ale 
všech obcí jsou občané a děti, kteří 
rádi v obci žijí a chtějí se scházet. 
     Závěrem tohoto velmi krátkého 
shrnutí celého roku bych chtěl podě-
kovat všem, kteří v tomto roce po-
máhali, pořádali různé akce, zapojili 
se do udržování zvyků a tradic a byli 
aktivní v různých složkách a organi-
zacích působících v naší obci. Bez 
vás by to nešlo. 
     Na úplný závěr přeji nám všem, 
abychom prožili vánoční svátky 
v radosti, pokoji a aby se nám poda-
řilo v této uspěchané době zastavit, 
odpočinout a skutečně být s těmi 
nejbližšími. Do roku 2020 přeji 
všem hodně zdraví, štěstí, úspěchů 
v osobním i pracovním životě, mno-
ho malých radostí ve zdánlivě všed-
ních dnech, toleranci, nadhled, 
mnoho času skutečně prožitého 
s našimi nejbližšími a k tomu všemu 
Boží požehnání. 

 Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

ROK 2019ROK 2019ROK 2019   

     Opět po roce se 1. 1. 2020 v 17.30 h potkáme na hori-
zontu nad hřbitovem a společně zazpíváme státní hymnu 
a popřejeme si do nového roku u vatry, která bude mít 
základy jako v loňském roce z našeho pokáceného máje.  
     Všichni jste srdečně zváni a věřím, že se nás opět 
sejde hodně a společně zahájíme nový rok 2020. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

VVVATRAATRAATRA   NANANA   NNNOVÝOVÝOVÝ   ROKROKROK   

PPPRODÁVÁTERODÁVÁTERODÁVÁTE   STARÝSTARÝSTARÝ   
VŮZVŮZVŮZ? ? ? DEJTEDEJTEDEJTE   SISISI   POZORPOZORPOZOR   

     V tomto článku chceme upozornit 
na velký problém při prodeji hodně 
staršího vozu.  
     Může se Vám stát, když budete 
prodávat starší vůz, který již nemá 
velkou hodnotu, že vás osloví cizí 
zájemce. Zaplatí vám požadovanou 
částku na základě kupní ceny a na-
bídne vám, že když mu dáte plnou 
moc, tak všechno za vás vyřídí včet-
ně přepisu vozu na sebe.  
     Tady nastává velký problém. On 
auto na sebe nepřepíše, ale používá 
ho pro své účely. Když auto není 
přepsáno na nového majitele, všude 
figuruje jméno původního majitele, 
protože úřady neví, že bylo prodáno. 
Vůz překročil rychlost na měřeném 
úseku a určitě uhodnete, komu přijde 
výzva k zaplacení pokuty. Samozřej-
mě tomu, na koho je auto napsáno. 
Může způsobit dopravní nehodu, 
může být použito pro trestnou čin-
nost atd. a najednou původní majitel, 
který si myslí, že se starým vozem 
nemá nic společného, protože ho 
prodal, zažívá velké problémy, které 
mu berou spoustu času a někdy i 
finančních prostředků.  
     Doporučení je takové, že plnou 
moc dejte vždy jenom člověku, kte-
rého znáte a plně mu důvěřujete. 
Když kupujícího neznáte, jeďte auto 
přepsat přímo s ním a tím máte jisto-
tu, že je vše v pořádku. Ušetříte si 
spoustu problémů. 

Ing. Vojtěch Ryza 



Stránka 3 ZPRAVODAJ IV.  
TTTELEFONNÍELEFONNÍELEFONNÍ   AAA   JINÉJINÉJINÉ   SKVĚLÉSKVĚLÉSKVĚLÉ   NABÍDKYNABÍDKYNABÍDKY   

     Musíme reagovat na množící se 
dotazy od našich občanů ohledně 
nejrůznějších nabídek, které byly 
dříve realizovány ze strany různých 
firem a společností dnes již zakáza-
ným podomním prodejem a které se 
více méně přesunuly do oblasti nabí-
dek prováděných po telefonu. Hovo-
říme zejména o „výhodných“ nabíd-
kách ze strany energetických společ-
ností na změnu dodavatele elektřiny a 
plynu, jakožto i dalších – prodej nej-
různějších telefonních tarifů, výrob-
ků, služeb apod. Občan je opakovaně 
osloven z neznámého telefonního 
čísla s avizovanou lukrativní nabíd-
kou, kterou na první pohled nejde 
odmítnout a jeví se takovým způso-
bem, že se prostě musí vyplatit. Vzá-
pětí běžný občan podlehne tlaku dané 
osoby a svolí jak ke koupi, tak např. 
ke změně dodavatele energie.  
     Tento článek nemá za účel vám 
nabídnout např. vybraného dodavate-
le ze strany obce, toto zůstává na vás, 
občanech, ale má za úkol vybídnout 
k větší obezřetnosti při takovém cíle-
ní na zákazníky (nejlépe na takové 
nabídky vůbec nereagovat, hovory 
odmítnout). Z různých reakcí občanů 
bohužel vyplývá, že často dochází k 
uzavření smluv na podkladě takové-
ho oslovení. Později, kdy si zpětně 
člověk začne zjišťovat, co vlastně 
podepsal či po telefonu svolil, mnoh-
dy zjistí, že celá věc vlastně není vů-
bec tak výhodná, jak se původně zdá-
la. Na nápravu je přitom většinou již 
pozdě.  
     V tomto ohledu doporučujeme 
alespoň několik základních pravidel: 
 vš e c h n y  t e l e f o nn í  ho v or y 

s nabízeným zbožím, službami, 
změnou dodavatele energií apod., i 
když se zdají být opravdu výhodné 
a z důvodu tlaku na zákazníka často 
i údajně časově omezené, např. jen 
na daný den, nejlépe odmítnout ne-
bo alespoň v klidu řádně probrat 
s dalším členem rodiny či s někým 
dalším, komu důvěřujete, kdo již 
má nějakou zkušenost v dané oblas-
ti, 

 nikdy se nemusíte rozmyslet hned 
během telefonního hovoru, ale mů-
žete si nechat v případě zájmu např. 
zaslat nabídku písemně a tuto po-
řadně prostudovat, co je vlastně 
nabízeno, za jakou cenu a na jak 
dlouhou dobu je např. smlouva uza-
vřená, jaké jsou sankce ohledně 
případné výpovědi či odstoupení od 
smlouvy a další, 

 v současné době navíc existují nej-
různější srovnávače na internetu a 
to se týká jak výrobků, kdy se dá 
téměř ihned zjistit, zda nabízená 
cena je opravdu tak výhodná či ni-
koliv, tak i dalších služeb (povinné 
ručení apod.), 

 zrovna tak je to u často nabízené 
„výhodné“ změny dodavatele ener-
gií, kdy je člověk k takové změně 
vybízen s úžasnou nabídkou, volají-
cí se ale začne nejprve poté dotazo-
vat, od koho že energii odebíráte, 
kolik platíte a až poté uvádí, že prá-
vě s jejich společností bude nadále 
platit v řádu tisíců méně. 

     Zejména ohledně změny dodava-
tele elektrické energie a plynu nemíří 
tento článek k tomu, že byste neměli 
takového dodavatele měnit, možná 
právě naopak. Naším cílem je vás 
občany vybídnout k opatrnosti a při-
pomenout, že existuje spousta inter-
netových stránek, kde jsou nezávazné 
online kalkulačky či srovnávače na 
výpočet spotřeby a tarifu. Starší ob-
čané, kteří nemají přístup k internetu, 
se určitě s tímto mohou obrátit na své 
děti, vnuky, vnučky a další možné 
příbuzné nebo známé. Nemějte 
s žádostí o takovou pomoc strach, 
zcela určitě se vyplatí. Pro úplnost 
můžeme uvést ohledně výpočtu ener-
gií a výběr vhodného dodavatele 
např. tyto internetové stránky:  
https://kalkulator.tzb-info.cz/.  
     K sa mot né mu výpočt u a 
k rozumné změně dodavatele je dob-
ré si uvědomit dvě věci: rozdíl ceny a 
podmínek mezi starým a novým do-
davatelem. K porovnání je zapotřebí 
mít fakturu z posledního ročního vy-
účtování. 

     A jak najít potencionálně nového 
dodavatele:  
- u elektřiny na faktuře najít sazbu 
(většinou D02d nebo jiná), velikost 
jističe (většinou 3x25A) a roční spo-
třebu za uplynulý rok (uváděná 
v kWh nebo MWh, 1MWh je 1000 
kWh, taktéž existuje online převod-
ník těchto hodnot), 
- u plynu je to vše obdobné, ale 
z údajů postačí jen roční spotřeba. 
     Pokud vám již někdo nabízel vý-
hodnou smlouvu, můžete si ji před 
podpisem porovnat v klidu domova 
s konkurencí, jak si skutečně stojí. 
Na zváženou jsou i tarify s fixací ce-
ny (typicky na 2 roky), tyto můžou 
být zpočátku dražší, ale pokud je vý-
hled na zdražování energií, může být 
ve výsledku levnější. Zde ale pozor 
na automatické prodlužování smlou-
vy, o případnou změnu se pak musíte 
zajímat nejméně 2 měsíce dopředu 
před vypršením fixace, vše dle stáva-
jící smlouvy.     

 
 

     Největší státní vyznamenání 
Francie - Řád Čestné legie získal 
v červnu letošního roku náš rodák 
Radek Jeřábek, který v současné 
době žije ve Francii.  
     Toto vyznamenání, které je na 
úrovni našeho státního vyznamenání 
-  Řád  Bílého lva, získal pan Jeřá-
bek z rukou prezidenta Francie za 
mimořádný vojenský přínos pro 
Francii. Co ještě více zdůrazňuje 
jeho výjimečnost, je to, že po více 
jak 60 letech je to první řadový vo-
ják z celého světa, který toto tak vý-
znamné ocenění získal. Většinou to 
získávali z vojenských hodností dů-
stojníci. 
     Moc nás těší, že toto tak význam-
né ocenění získal rodák z Lidečka. 
Gratulujeme a přejeme vše dobré. 
 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce Lidečko 

ŘŘŘÁDÁDÁD   ČČČESTNÉESTNÉESTNÉ   LEGIELEGIELEGIE   
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     Rekonstrukce Motorestu Čertovy 
skály stále pokračuje. Samozřejmě, 
jak to bývá u rekonstrukcí a obzvlášť 
u tak veliké, vzniká mnoho problé-
mů, které se musí řešit.  
     Hrubé práce v části ubytovací 
jsou již skoro minulostí. V těchto 
dnech se dokončují obklady 
v koupelnách a záchodech. Připravu-
je se detailní vybavení pokojů, aby 
se v lednu mohlo vypsat výběrové 
řízení na dodavatele nábytku, postelí, 
matrací, dveří včetně obložek, pod-
lah a dalšího vybavení. Již bylo vy-
psáno výběrové řízení na zateplení 
celé budovy. Zateplení a fasáda by 
měla být dokončena do konce dubna 
2020. 
     Zpracovává se studie a detailní 
řešení prostoru bývalé restaurace 
s výhledem na Čertovy skály, malé-
ho salonku a také bistra v přízemí. 
Dokončuje se projektová dokumen-
tace na změny v projektu, které jsme 
provedli rozhodnutím umístěním 
bistra a změnou umístění malého 
salonku v prvním patře. Pracuje se 
na výběru systému otvírání dveří do 
pokojů atd. Čeká nás ještě spoustu 
rozhodování a řešení detailů pro vy-
psání různých poptávkových řízení. 
     Vypsali jsme také výběrové řízení 

nám pomáhá odborník v gastronomii 
a hotelnictví. 
     Během března bude termín ote-
vření včetně dalších věcí jasnější. 
     Bylo nám všem jasné, že rozhod-
nutím o rekonstrukci motorestu si 
přidáme spoustu starostí, jejichž ře-
šení bude stát spoustu času a peněz. 
Což se samozřejmě potvrzuje, ale 
jsem přesvědčen, že prodej motores-
tu by byla chyba a zároveň investuje-
me peníze do nemovitosti, kterou 
zhodnocujeme, a její cenu jsme vý-
razně zvýšili. 
     Věřím, že čas potvrdí, že i přes 
množství problémů a starostí jsme se 
dobře rozhodli. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

MMMOTORESTOTORESTOTOREST   ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   
na provozního v Penzionu Čertovy 
skály. K našemu překvapení do       
1. 12. 2019 se nám přihlásilo 66 
uchazečů o tuto práci. Vybrali jsme 
asi kolem 18 žadatelů, které jsme 
požádali o vypracování business plá-
nu. Po nastudování předložených 
návrhů vybereme kolem 5 zájemců, 
které pozveme k osobnímu pohovo-
ru, ze kterého vzejde provozní Penzi-
onu Čertovy skály. Termín nástupu 
provozního bude velmi zásadně 
ovlivněn tím, kdy otevřeme penzion.  
     Otevření samotného ubytování je 
reálné od června nebo července. 
Hodně se diskutuje o tom, že by bylo 
dobré otevřít ubytování společně i 
s bistrem, ale tím se termín posune. 
Se zahájením provozování ubytování 

     Většina vlastníků zemědělské půdy se setkala s tím, že byli osloveni růz-
nými cizími lidmi nebo organizacemi, aby prodali zemědělskou půdu. 
     V případě, že budete vážně zvažovat, že svůj pozemek nebo pozemky 
chcete prodat, oslovte také Obec Lidečko. Zastupitelstvo obce projedná a dá 
vám v co nejkratším čase odpověď, zda pozemek koupí a za jakou částku.  
    Nejenže budete mít možnost si porovnat nabídky, ale v případě, že pozem-
ky prodáte obci, bude jisté, že ho nezískají spekulanti a o jeho budoucnosti 
bude rozhodovat vždy jenom zastupitelstvo obce. 

Ing. Vojtěch Ryza 

PPPOZEMKYOZEMKYOZEMKY   

ČČČESKÝESKÝESKÝ   ČERVENÝČERVENÝČERVENÝ   KŘÍŽKŘÍŽKŘÍŽ   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE.........   
     Na naší první schůzi po prázdninách jsme řešili ob-
sluhování na obecní akci  „Posezení s důchodci“ a také 
přípravu na Lidečkovský jarmark.  
     Jelikož se naše skupina ČČK stále rozrůstá, ale to ne 
do počtu aktivních členek, ale do počtu stále se rodících 
dětí, jsou pro nás teď mnohé takové akce náročnější. 
Bylo potřeba udělat na obě tyto akce určitý časový har-
monogram, abychom nahradily chybějící síly a zároveň, 
aby se časy nekryly s naší pracovní dobou v zaměstnání. 
Na jarmark jsme si opět připravily „zemáky na spirále“ 
a dva druhy punče.  
     Poslední schůzi jsme měly v listopadu, kde jsme 
oslavily nové přírůstky do rodin a probraly jsme zajiště-
ní výroční schůze, která bude 4. 1. 2020 ve 14.30 h 
v malém sále Společenského centra v Lidečku. Všechny 
členky, členy i hosty už nyní srdečně zveme!  

Do nového roku 2020 vám všem i nám všem přejeme 
zdraví na těle, na duši, i na duchu! 

výbor ČČK 
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1. Jonáš a Tadeáš Machů 46,0 kg 
2. Lukáš a Tomáš Kubicovi 44,5 kg 
3. Julie a Šimon Satinovi 42,0 kg 
4. Marek Pochylý 37,0 kg 
5. Vojtěch Šoman 32,4 kg 
6. Šimon Surových 29,0 kg 
6. Lukáš a Václav Martinkovi 29,0 kg 
8. Lukáš a Dominik Hyžákovi 22,0 kg 
9. Aneta a Filip Kulíškovi 19,6 kg 

10. Monika a Klára Smolíkovy 14,0 kg 
11. František, Anežka a Vojtěch Smítkovi 10,2 kg 
12. Karolína a Magdaléna Rumanovy 10,0 kg 
13. Miriam, Irena a Jan Novotní 9,6 kg 
14. Adriana, Jakub a Tomáš Bojdovi 9,5 kg 
15. Marianna a Dorotea Juřičkovy 8,0 kg 
16. Sára Tvarůžková 0,7 kg 

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ   VEVEVE   SBĚRUSBĚRUSBĚRU   KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   
     Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže sběru 
kelímků. Pro každého z vás je připravena odměna, kte-
rou si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Lidečku. 

     V minulém čísle bylo avizováno, že dojde k navýšení 
poplatku za odpady. Zastupitelstvo obce schválilo obec-
ně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady, 
kde je stanoven poplatek za svoz a likvidaci odpadů. 
V roce 2020 budeme platit: 
 dospělá osoba - 450 Kč / rok 
 děti a studenti - 250 Kč / rok 
 za nemovitost, na které není trvalé bydliště -  450 Kč / 

rok 
 tam, kde není možný odvoz popelnic  - 100 Kč za oso-

bu a rok. 
     Došlo k navýšení, ke kterému muselo dojít, protože 
náklady na řešení odpadů se zvyšují a bohužel se zvyšo-
vat budou. I po navýšení poplatku budeme z rozpočtu 
obce doplácet kolem 13 % až 16 % k tomu, co vybereme 
od občanů.  
     K navyšování poplatků dochází u většiny obcí Hor-
nolidečska a to také proto, že jsme udělali výběrové ří-
zení, které potvrdilo trend zvyšování nákladů za odpady. 
Asi většina zaznamenala, že v budoucnu to bude ještě 
horší, protože se bude omezovat skládkování a výrazně 
se budou navyšovat poplatky za uložení na skládku. Bo-
hužel všechno vytřídit nejde. Máme velmi dobré ohlasy 
na sběrné místo u obecních garáží, které je hojně využí-
váno našimi občany, za což jsme velmi rádi i přesto, že 

OOODPADOVÉDPADOVÉDPADOVÉ   HOSPODÁŘSTVÍHOSPODÁŘSTVÍHOSPODÁŘSTVÍ   AAA   NAVÝŠENÍNAVÝŠENÍNAVÝŠENÍ   POPLATKUPOPLATKUPOPLATKU   ZAZAZA   ODPADYODPADYODPADY   
nám stoupl výrazně počet odvezených kontejnerů 
s velkoobjemovým odpadem. 
     Od 1. 1. 2020 přibudou tři černé popelnice (u Jedno-
ty, u obecního úřadu a na sběrném místě), do kterých 
můžete dávat jedlé tuky a oleje. Oleje musí být 
v plastových láhvích, které musí být řádně uzavřeny. 
Jinak budeme mít velký problém s odvozem a také se 
zápachem. Odvoz bude podle naplněnosti nádob na jedlé 
tuky a oleje. Nepatří tam motorové a jiné průmyslové 
oleje, ty patří do nebezpečného odpadu. 
     K problematice odpadů se jistě vrátíme v dalším čísle 
Zpravodaje, kde také budou skutečné příjmy a náklady 
za řešení odpadů v naší obci. Mluví se stále o třídění a 
myslím si, že v této oblasti máme stále ještě velké rezer-
vy a je co zlepšovat. 

   Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce  

MMMYSLIVCIYSLIVCIYSLIVCI   VVV   ROCEROCEROCE   201920192019   
     Myslivecké sdružení Černava Lidečko se v ještě pro-
bíhajícím roce 2019, mimo své obvyklé činnosti, která 
vyplývá z ustanovení zákona o myslivosti, jako je péče o 
zvěř a lov zvěře, věnovalo i další činnosti. 
     V lednu proběhl myslivecký ples, v srpnu taneční 
zábava u chaty v Račném. V červnu se myslivci podíleli 
na organizaci mše sv. u kapličky v Račném a Dětském 
dnu. V měsíci říjnu se myslivci zúčastnili Myslivecké 
pouti na sv. Hostýně a proběhla myslivecká mše svatá u 
sv. Huberta. Hlavní akcí roku byla rekonstrukce Mysli-
vecké chaty v Račném, při které myslivci odpracovali 
velký počet brigádnických hodin. Tady je třeba vyslovit 
velké poděkování vedení obce a Zastupitelstvu Obce 
Lidečko, protože bez jejich pomoci by toto dílo nebylo 
možné. Díky tomu je chata na vysoké úrovni, jak pro 
potřeby myslivců, tak pro širokou veřejnost, pro pořádá-
ní různých oslav a akcí.  
     Přejeme vám všem klidné a požehnané Vánoce a 
do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví a Božího 
požehnání. 

výbor MS Lidečko 

Myslivecké sdružení Černava Lidečko             
vás srdečně zve na  

MYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLES 
v sobotu 11. 1. 2020 od 19.30 h                           

ve Společenském centru.  
K tanci a poslechu hraje Fortuna. 

Připraveny budou myslivecké speciality a bohaté občer-
stvení. Předprodej vstupenek bude u členů MS. 
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     Máme co slavit, třicet let je zatím nejdelší období 
svobodného skautingu.  
     Díky Antonínu Banjaminu Svojsíkovi je u nás skaut 
už od roku 1912. Během více než stoleté existence byl 
ale celkem čtyřicet dva let ilegální. Díky své ideologii 
představoval nepřátelskou organizaci nejdříve pro nacis-
ty, tehdy byl rozpuštěn mezi roky 1940 - 1945. Po pou-
hých pěti letech se díky komunistům stal opět ilegální 
1950 - 1968 a naposledy mezi roky 1970 - 1989. Za 
těchto padesát let byl spíše zakázán a fungoval buď 
skrytý v jiných organizacích, nebo ilegálně.  
     A i přesto se v roce 1990 ke skautu přihlásilo více 
než 90 tisíc členů. K této oslavě byl natočený film Hle-
dání lilie, který měl 2. prosince, kromě dalších osmdesá-
ti míst, premiéru i v knihovně v Horní Lidči. Bylo to 
příjemné setkání zdejších skautů, s přípitkem a pohoště-
ním nás přivítala vedoucí střediska Liduška Rumánková 
Mužikovská. Připomněli jsme si i historii střediska, tá-
bořiště v průběhu let a kroniky všech družinek, ve kte-
rých si každý mohl zavzpomínat na své dětství ve skau-
tu. Je úžasné, jak je skaut rozšířený i přesto, že je jen 
dobrovolnickou organizací. Existuje jen díky mladým 
lidem, kteří jsou ochotní věnovat mu svůj volný čas pro-
tože věří, že to má smysl. Velké díky patří i vedení na-
šeho střediska, všem rádcům a vedoucím, všem, kteří se 
podílejí na jeho chodu. 
     Děkujeme. 

Alexandra Filáková, vedoucí skautských Benjamínků v Horní Lidči 

           

OOOSLAVYSLAVYSLAVY   30 30 30 LETLETLET   SVOBODYSVOBODYSVOBODY   SKAUTINGUSKAUTINGUSKAUTINGU   

VVVÝZNAMNÉÝZNAMNÉÝZNAMNÉ   AAA   HISTORICKÉHISTORICKÉHISTORICKÉ   ZMĚNYZMĚNYZMĚNY   VEVEVE   SKAUTSKÉMSKAUTSKÉMSKAUTSKÉM   STŘEDISKUSTŘEDISKUSTŘEDISKU   
LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   NANANA   SKLONKUSKLONKUSKLONKU   ROKUROKUROKU   201920192019   

     V neděli 2. prosince 2019 u nás 
proběhl Řádný střediskový sněm. 
Událo se u nás mnohé. Vedoucím 
střediska zůstává i nadále, byť doufá 
v brzkou výměnu, Ludmila Rumán-
ková Mužikovská. 
     Dlouholetý, zodpovědný a velmi 
pracovitý zástupce Ondřej Rudolf si 
jde po mnoha letech intenzivně strá-

vených ve skautu malinko odpoči-
nout, ale i nadále zůstává ve středis-
ku jako aktivní skaut. Novým zástup-
cem střediska se stal Tomáš Číž. Pře-
jeme mu hodně sil a energie v nové 
skautské roli. Stejně tak byli ustano-
veni noví vedoucí oddílů.  
     V prosinci nás čeká mnoho spo-
lečných schůzek a diskuzí, abychom 
si ujasnili nejen nový kalendář akcí 
pro rok 2020, ale také ujasnění vizí, 
kam by se naše středisko mělo v ná-
sledujícím období posunout. 
     Tímto bychom chtěli poděkovat za 
dlouholetou činnost našemu bratrovi 
Bombovi: 
     Milý Bombo, Ondřeji Rudolfe, 
slovy nelze vyjádřit jak veliké podě-

kování za roky aktivně strávené ve 
středisku Lidečko zasluhuješ. 
Děkujeme za každičkou minutu, kte-
rou jsi nám věnoval. 
     Společný čas je totiž v našem ži-
votě to nejdražší platidlo a my si to 
uvědomujeme. 
     Děkujeme za čas, který jsi nám 
věnoval, protože jsi jej nepohodlně 
trávil v autobuse ze Zlína k nám a 
zpět, přestože jsi jej mohl strávit po-
hodlně v kruhu tvé milující rodiny, v 
laboratoři při své vědecké práci nebo 
na pozemku vašeho nového domu. 
Velkou část své dovolené jsi věnoval 
skautským táborům i víkendovým 
akcím. Tímto děkujeme i tvé ženě a 
malé Maji za dosavadní a stále trvají-
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Čt 19. 12. od 7.00 - 12.00 h 
Pá 20. 12. od 7.00 - 12.30 h 
Po 23. 12. ZAVŘENO 
Út 24. 12. ZAVŘENO 
St 25. 12. ZAVŘENO 
Čt 26. 12. ZAVŘENO 
Pá 27. 12. ZAVŘENO 
Po 30. 12. od 7.00 - 12.00 h 
Út 31. 1. od 7.00 - 12.00 h 
St 1. 1. ZAVŘENO 

PPPOŠTAOŠTAOŠTA   PARTNERPARTNERPARTNER     

 

 

 

 

 

 

 

     Od 1. 2. 2020 dojde k zásadní 
změně na naší poště, kterou jak dou-
fáme, ani nepostřehnete.  
     Od tohoto data bude v Lidečku 
Pošta partner a provozovatelem bude 
Obec Lidečko. To bude znamenat, že 
všechny náklady na provoz půjdou 
z rozpočtu obce s tím, že Česká pošta 
s.p. nám bude měsíčně platit paušální 
částku a také za provedené úkony. 
Bohužel všechny náklady nám to 
nepokryje, ale s tím jsme počítali. 
Velmi nám pomůže pro snížení ná-
kladů to, že budete naši poštu využí-
vat častěji. Proto jsme posílili otvíra-
cí dobu a také pondělí a středu, což 
jsou úřední dny i na našem obecním 
úřadě. 
     Zastupitelstvo rozhodlo, že bude-
me provozovat Poštu partner přede-
vším proto, že jsme byli rádi, že od 
roku 2000 je v naší obci pošta (dříve 
v naší obci nebyla) a všichni občané 
si zvykli na její umístění ve středu 
obce v budově obecního úřadu. 
     Původně byla otevřena pošta pro 

veřejnost 16 hodin týdně. Teď bude 
otevřena pošta pro veřejnost 20 ho-
din týdně a to následovně: 

     Na poště bude pracovat paní Lud-
mila Mikulínová, která na poště pra-
covala doposud. 
     Po dvou letech uděláme revizi, 
abychom mohli reagovat na aktuální 
potřeby a vývoj v oblasti poštovních 
služeb. Pošty v dnešní době již ne-
mají takový zásadní význam, jak 
tomu bylo v minulosti. Hlavním dů-
vodem je to, že mnoho úkonů, dopi-
sů, zpráv a dalších služeb se již řeší 
přes internet a pošta není ani zdaleka 
tak využívána jako v minulosti. 

Ing. Vojtěch Ryza 

Pondělí 7.30 - 9.30 h     13.30 - 16.30 h 

Úterý 7.30 - 9.30 h     13.00 - 15.00 h 

Středa 7.30 - 9.30 h     13.30 - 16.30 h 

Čtvrtek 7.30 - 9.30 h     13.00 - 15.00 h 

Pátek 7.30 - 9.30 h 

PPPRACOVNÍRACOVNÍRACOVNÍ   DOBADOBADOBA                           
NANANA   POŠTĚPOŠTĚPOŠTĚ   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU                        

VVV   DOBĚDOBĚDOBĚ   VÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCH   SVÁTKŮSVÁTKŮSVÁTKŮ   

  

 

Út 24. 12. ZAVŘENO 
St 25. 12. ZAVŘENO 
Čt 26. 12. ZAVŘENO 
Pá 27. 12.   8.00 - 10.00 

14.00 - 16.00 

Po 30. 12. 8.00 - 10.00 
Út 31. 1. ZAVŘENO 
St 1. 1. ZAVŘENO 

So 28. 12. ZAVŘENO 
Ne 29. 12. ZAVŘENO 

cí trpělivost a ochotu se o tebe dělit s 
námi... 
     Děkujeme za všechny ty hodiny a 
hodiny příprav víkendových akcí, 
táborových turnusů a akcí pro veřej-
nost. Děkujeme za tu neviditelnou a 
přitom důležitou činnost, zodpověd-
né psaní všech zápisů z porad, dodr-
žování termínů, udržování nás v kon-
dici v oblasti krojového řádu a aktu-
álních skautských témat, neutuchají-

cího nadšení v oblasti vzdělávání, 
komunikaci s našimi příznivci, repre-
zentací našeho střediska na dalších 
skautských akcích i na veřejnosti, 
zajišťováním a přípravou všech důle-
žitých byrokratických úkonů, pravi-
delným zajišťováním táborů, neko-
nečného úklidu táborového materiálu 
i skautských kluboven, dohlížení na 
naši Lidu, která občas nepostřehne, 
jak ten čas letí a zazdí nějaký ten 
termínek ...zdá se toho mnoho, že? A 
přitom to není vše, protože nejvíc 
času jsi věnoval především samotnou 
realizací a organizací všech skaut-
ských akcí... 
     DĚKUJEME a děkujeme, že i 
nadále zůstáváš aktivním členem 
našeho střediska...ale tohle poděko-
vání za dosavadní práci jsme si ne-
mohli nechat pro sebe . 
Lidu a všichni ze střediska Lidečko 

       

     Skautské středisko Lidečko vás 
zve na  

17. S17. S17. SKAUTSKÝKAUTSKÝKAUTSKÝ   PLESPLESPLES      
25.25.25.   1.1.1.   2020 2020 2020    

VVV   KD LKD LKD LIDEČKOIDEČKOIDEČKO. . .    
     Celým večerem vás provede ka-
pela The Barbers z Prahy a můžete 
se těšit na kouzelnou květinovou 
tématiku. Tak si s námi přijďte užít 
večer plný dobrého jídla, pití a hud-
by! 
     Rezervace a současně předprodej 
bude zahájen v sobotu 4. 1. 2020 
v 13.00. Vstupenky si můžete re-
zervovat prostřednictvím telefonu 
na číslech + 420 774 545 915 Jaro-
slav Rumánek, + 420 603 393 290 
Ludmila Rumánková Mužikovská. 
Hlavním pořadatelem plesu je Zuza-
na Tomečková + 420 731 806 507. 
     Budeme se těšit na vaše kreativní 
květinové šperky, doplňky a spole-
čenské oblečení. 
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13. S13. S13. SETKÁNÍETKÁNÍETKÁNÍ   SCHOLSCHOLSCHOL   

     „Děcka, valíme do nebe.“ 
      Dovolte nám prostřednictvím těchto vět a slov vyjá-
dřit vděčnost, kterou jsme naplněné po uskutečnění 13. 
ročníku Setkání schol, který se konal 16. listopadu 2019 
u nás v Lidečku. Mnohým z vás se může tento každo-
roční článek v prosincovém vydání Zpravodaje zdát už 
ohraný, ale pro nás organizátory je to však milý prostře-
dek, jak se s vámi podělit o zážitky a dojmy z tohoto 
dne. 
     Letošní ročník byl výjimečný už v tom, že hnacím 
motorem, v době příprav, byl obrovský zájem ze strany 
schol. Ještě jsme ani netušily, kolik schol budeme moct 
pozvat, neměly vytisknuté plakátky a už vůbec ne roze-
slané pozvánky, ale už jsme se těšily z nadšených dota-
zů, zda je možné se v předstihu přihlásit na Setkání 
schol v tomto roce. Bylo to pro nás moc potěšující. Zá-
roveň na nás doléhala zodpovědnost, zda budeme schop-
ny zajistit program, zázemí pro účastníky i hosty a vše 
ostatní tak, aby očekávání bylo naplněno a mohli jsme 
tak společně prožít příjemný čas. 
     Zpětně si skromně můžeme říct, že se nám to ve spo-
lupráci všech ochotných pomocníků a štědrých sponzorů 
a dárců podařilo! V sobotu 16. listopadu se v Lidečku 
sjelo 19 vystupujících schol z blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Dvě scholy přijely i bez vystupování. Nejblíže to 
k nám měla sousední schola z Horní Lidče, která se zú-
častnila svědomitě vždy ve velkém počtu všech ročníků 
Setkání schol, čehož si moc vážíme. Nejdelší cestu 
k nám vážila schola z Kroměříže. Další scholy, které 
vystupovaly v rámci přehlídky, byly z Nedašova, Drno-
vic, Újezdu u Valašských Klobouk, Karolinky, Zubří, 
Nivnice, Hošťálkové, Příboru, Malenovic. Dále ze Střel-
né, z Poteče, Francovy Lhoty, Hovězí, Valašské Polan-
ky, naše scholička z Lidečka a také mezi nás přijela za-
hraniční schola Beluša ze Slovenska. 
     Celé setkání se neslo v heslu „Děcka, valíme do ne-
be". Mši svatou celebroval novokněz P. Ondřej Talaš ze 
zlínské farnosti. Další program se odehrával především 
ve Společenském centru - brněnská skupina Way to go, 
Světelná show v podání Báry Polisenské, divadelní an-
dělské představení „Děcka valíme do nebe“ dětí a mla-
dých ze ZŠ Lidečko a Horní Lideč, velmi zábavná, hu-
morná a upoutávající Žonglérská  show pana Jana Hlav-
sy, „YOYO“ – ukázka práce s jojem, kterou si pro nás 
připravila Liduška Hanáková, švihadlová show „Girls 
and Rope“ v podání děvčat z DDM Matýsek Napajedla 
a na závěr se uskutečnil koncert skupiny M & Men´s. 
     Z obrovsky radostné a příjemné atmosféry, která celý 
den panovala, byla opravdu cítit neskutečná radost, 
nadšení, úsměv a Boží přítomnost. Bylo to srdečné střet-
nutí dětí a mladých, kteří chválili Boha modlitbou nebo 

zpěvem, která může být posilou každé schole v jejich 
činnosti a fungování. 
     13. Setkání schol je již za námi. Podle rozzářených 
tváří nejen účastníků věříme, že si každý odnesl z tohoto 
dne radost v srdci. Přejeme vám, ať tato radost je po-
vzbuzením také pro vás všechny. 
    Děkujeme všem za materiální, finanční, fyzické, tech-
nické, duchovní a jiné posily, prostředky, díky nimž se 
Setkání schol mohlo uskutečnit. Mockrát děkujeme – 
vážíme si vaší spolupráce! 

schola Lidečko 
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MMMOTOKROSOVÁOTOKROSOVÁOTOKROSOVÁ   SEZÓNASEZÓNASEZÓNA   VVV   PODÁNÍPODÁNÍPODÁNÍ   OGARŮOGARŮOGARŮ   ZZZ   LLLIDEČKAIDEČKAIDEČKA   

     Motokrosová sezóna 2019 je již minulostí a v dneš-
ních dnech dochází pouze k předávání titulů za rok 2019 
a dekorování vítězů.  A hned několik významných oce-
nění putuje k nám do Lidečka.  
     Stejně jako loni o sobě na tratích v blízkém i širokém 
okolí nechali slyšet bratři Vojtěch a Tomáš Švirákovi. 
     Patnáctiletý Vojta startující s číslem 315 opanoval 
v rámci Slováckého poháru třídu Hobby a stal se tak 
jedním z nejmladších vítězů v historii tohoto seriálu.  
     Úspěch o to cennější, že v loňském roce jezdil ještě 
v dětské kategorii a seriál vyhrál na motorce 
s nejmenším obsahem. V rámci Přeboru Moravy Vojta 
v kategorii 125 ccm našel přemožitele pouze ve svém 
bratrovi Tomášovi a náleží mu tedy titul Vícemistra Mo-
ravy! V letošní sezóně tento rider debutoval také na re-
publikových tratích v rámci Mezinárodního Mistrovství 
Slovenska, kde obsadil konečnou 7. příčku. 
     Starší z bratrů, sedmnáctiletý Tomáš, vozí na svém 
dresu startovní číslo 227. Tento jezdec vstupoval do le-
tošní sezóny s jasným cílem – dosáhnout na konci sezó-
ny na pódiové umístění v rámci Mistrovství Slovenska 
Juniorů ve třídě 125 ccm, které mu loni po těžkém pádu 
uteklo.  
     Další stanovenou metou bylo pokusit se probojovat 
v Mistrovství Juniorů ČR mezi desítku nejlepších jezd-
ců. S vědomím, že dosáhnout těchto cílů obnáší měřit 
své síly s nejlepšími jezdci jezdící motokros profesionál-
ně pod nejlepšími evropskými týmy, šel za svým snem 
s pokorou a respektem. A podařilo se!  Tomáš získal 
mezinárodní titul Mistra Slovenské republiky a byl slav-
nostně dekorován Slovenskou motocyklovou federací 
dne 7. 12. 2019.  
     Také cíl prosadit se mezi TOP 10 jezdců 
v mezinárodním Mistrovství ČR byl dosažen a Tom ob-
sadil celkovou 7. příčku. K řadě ocenění letos přidává i 
titul Mistra Moravy, což znamená, že obě nejvyšší příč-
ky ve třídě 125 ccm náleží bratrům Švirákovým. Ani své 
fanoušky v rámci regionálního Slováckého poháru starší 
z bratrů nezklamal a také tento pohár ve třídě OPEN se 
mu podařilo opanovat. 
     Z pohledu obou jezdců se zatím jedná o jejich nejú-
spěšnější sezónu. Závěrem nutno podotknout, že za 
úspěchem a všemi získanými tituly valašských motokro-
sařů stojí nejen jejich touha po vítězství a láska 
k motokrosovému sportu, ale také pomoc sponzorů, prá-
ce mechaniků – dobrovolníků, a hlavně podpora fanouš-
ků. Všem patří velké poděkování! 
      

            GGGRATULUJEMERATULUJEMERATULUJEME   VÁMVÁMVÁM   KKK   DOSAŽENÝMDOSAŽENÝMDOSAŽENÝM   
ÚSPĚCHŮMÚSPĚCHŮMÚSPĚCHŮM   AAA   PŘEJEMEPŘEJEMEPŘEJEME, , , AŤAŤAŤ   SESESE   VÁMVÁMVÁM   VEVEVE   

ZDRAVÍZDRAVÍZDRAVÍ   DAŘÍDAŘÍDAŘÍ   III   VVV   BLÍŽÍCÍBLÍŽÍCÍBLÍŽÍCÍ   SESESE   SEZONĚSEZONĚSEZONĚ   2020.2020.2020.   
OÚ LOÚ LOÚ LIDEČKOIDEČKOIDEČKO         
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a deskových her, čtenářský klub  a 
kroužek anglického jazyka. Pomalej-
ší  děti si mohou své vědomosti a do-
vednosti opakovat a rozvíjet zábav-
nou formou v kroužku  - doučování.  
Dosud realizované školní akce: 
 sběr papíru - říjen, 
 Podmořský svět - naučný výukový 

program - listopad, 
 divadlo Zlín - předplatné - návštěva 

4 divadelních představení během 
školního roku 2019/2020, 

 beseda s paní Povalačovou – spolu-
práce s knihovnou v Horní Lidči - 
listopad, 

 mikulášská nadílka -prosinec, 
 Česko zpívá koledy - prosinec, 
 návštěva Betléma v Horní Lidči - 

prosinec, 
 návštěva filmového představení 

v Kině Svět ve  Valašských  Klo-
boukách, 

 dopravní výchova ve 4. třídě. 
     V měsíci prosinci jsme se opět 
zapojili do charitativní sbírky Vánoč-
ní hvězda, kterou pořádá Šance Olo-
mouc. Zakoupením květiny pomáhá-
me malým pacientům, jejich rodinám 
a zdravotníkům na hemato-
onkologickém oddělení Dětské klini-
ky FN v Olomouci. V tomto roce  
bylo zakoupeno celkem 98 vánoč-
ních hvězd. Velké poděkování  nále-
ží všem rodičům, kteří  tuto dobro-
volnou akci podpořili a přispěli svým 
dětem k zakoupení vánoční květiny.  
     Jako každoročně, tak i letos pro-

běhla ve škole Mikulášská nadílka, 
kterou dětem předal Mikuláš s čerty. 
Na této akci se podílel KPŠ (klub 
přátel školy) zajištěním balíčků  pro 
děti. Všem zúčastněným – rodičům, 
Mikuláši i čertům děkujeme za tuto 
tradiční akci. 
     Závěr kalendářního roku byl slav-
nostně  ukončen zapojením se do 
projektu Česko zpívá koledy. Ve 
spolupráci se Společenským cen-
trem, Farou a Obcí Lidečko tak vzni-
kl zábavný kulturní program, který 
zahrnoval divadelní představení, 
zpěv koled, rozsvícení vánočního 
stromu a ochutnávku punče. Děti z 
naší školy zazpívaly pod vedením 
paní učitelky Mgr. Zuzany Sochoro-
vé vánoční koledy, ke kterým se při-
dali občané z Lidečka i ostatní, kteří 
si přišli zpříjemnit adventní podve-
čer. 
     V období hlavních prázdnin  do-
šlo ve škole k rekonstrukci 1. třídy a 
kabinetu. Byl pořízen nový nábytek, 
koberce, 2 interaktivní tabule. Dále 
byly vymalovány některé místnosti 
ve škole. Bez souhlasu zřizovatele by 
tato změna nešla zrealizovat, čehož 
si velmi vážíme a děkujeme za 
schválení a poskytnutí financí.  
     Ke konci  tohoto roku navštívíme 
společně s dětmi Kino Svět ve Valaš-
ských Kloboukách a Betlém v Horní 
Lidči.  
     Rozloučení se starým rokem si 
děti užijí poslední školní den před 

     Základní škola Lidečko zahájila 
školní rok 2019/2020  dne 2. září  
2019. V současné době navštěvuje 
naši školu celkem 71 dětí. Počet dětí 
tak v tomto školním roce poklesl o 5 
oproti minulému školnímu roku.  
     Na začátku školního roku došlo 
k některým změnám v personálním 
obsazení. V 1. třídě vyučuje Mgr. 
Anna Šviráková, ve 2.  třídě  Mgr. 
Alena Tabáčková, 3. třídu vede  
Mgr. Zuzana Sochorová, se 4. třídou 
pokračuje Mgr. Michaela Srbová a s  
5. třídou Mgr. Erika Garguláková. 
Náboženství vyučují Mgr. Ludmila 
Vitteková a Mgr. Petr Martinka. Jako 
účetní u nás pracuje  paní Zdeňka 
Zádrapová. Asistentky pedagoga pů-
sobí v 5. třídě a jsou jimi paní  Bc. 
Lenka Baklíková a Lenka Valová. 
Jako pomocnice ve školském zaříze-
ní u nás pracovala paní Šárka Mar-
tinková. O čistotu a údržbu školy se 
stará paní Jitka Kubicová.  
     V období po ukončení vyučování 
navštěvují některé děti školní druži-
nu, kterou vede paní vychovatelka  
Dominika Zádrapová. Zapsáno je 30 
dětí od 1. po 3. třídu. Ve školní dru-
žině jsou děti kromě odpočinku a zá-
bavy vedeny ke smysluplnému vyu-
žívání volného času.  
     I nadále se žáci naší školy realizu-
jí v zájmových útvarech, které vedou 
pedagogičtí pracovníci naší školy. 
Svou činnost následně zahájily tyto 
zájmové útvary: klub zábavné logiky 

ČČČINNOSTINNOSTINNOST   ZZZÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   

1. třída - před rekonstrukcí 1. třída - po rekonstrukci 
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zimními prázdninami, a to formou 
vánočních besídek ve svých třídách. 
Společně se sejdeme u vánočního 
stromu, rozdáme si dárky a zazpívá-
me si.  
     Na závěr  přejeme všem občanům 
hezké svátky vánoční, bílou cestu 
k půlnoční. Hvězdy na nebi ať září 
svitem svátečním, ten den nechť ni-
kdo není sám. Do nového roku chce-
me Vám přát štěstí, zdraví a lásku  
napořád.  

Mgr. Alena Lišková 
ředitelka ZŠ Lidečko 

     Po zahájení školního roku se zno-
vu sešel i náš kroužek. Do poslední 
chvíle, kdy nám přálo počasí, jsme 
navštěvovali včelín - bylo potře-
ba  připravit včely na zimu - upravit 
úly, doplnit včelám poslední zásoby 
a podat léčivo. 
     S příchodem chladného počasí 
jsme museli včely opustit a sami se 
schovat do tepla. Na odpočinek ale 
zatím nezbývá čas - čeká nás údržba 
rámků, tavení vosku atp. Také chce-
me vyrábět svíčky a další výrobky, 
probrat něco teorie... Máme zkrátka 
stejně práce jako naše svěřenkyně! 
     Na závěr mi dovolte poděkovat 
rodičům našich dětí a ostatním pod-
porovatelům za pomoc a popřát nám 
všem pohodové svátky a příjemný 
vstup do nového roku. 

Robert Šoman 
KKKLUBLUBLUB   PŘÁTELPŘÁTELPŘÁTEL   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   VVV   ROCEROCEROCE   

Požehnané svátky a vše nejlepší  
do nového roku 2020 

 

přejí všem spoluobčanům 
včelaři z Lidečka  

VVVČELAŘSKÝČELAŘSKÝČELAŘSKÝ   KROUŽEKKROUŽEKKROUŽEK      

     Hned po začátku nového roku nás 
čeká jedna z nejvýznamnějších akcí 
Klubu (dále jen KPŠ) - dětský a do-
spělácký maškarní ples. Oba se ko-
nají 18. 1. 2020 v kulturním domě a 
všechny vás srdečně zveme.  
     Brzy pak následuje oblíbený Den 
na sněhu, který probíhá ve velmi úz-
ké spolupráci s naší základní školou. 
     Na závěr bychom rádi  popřáli 
naší škole, učitelkám, žákům a také 
paní ředitelce Mgr. Aleně Liškové, 
ať si užijí krásné a pohodové vánoční 
svátky, hezký nový rok a úspěšné 

Klub přátel školy Lidečko             
vás zve na 

MAŠKARNÍ PLES 
hraje: TRAVERZA  
předkapela GRYFIS 

KD Lidečko 
18. 1. 2020 ve 20.00 

NNNEBOJSOVÉEBOJSOVÉEBOJSOVÉ   VEVEVE   2. 2. 2. POLOLETÍPOLOLETÍPOLOLETÍ   201920192019   
     Co se týká počtu akcí v tomto 
pololetí, nebylo jich mnoho, ale o to 
byly náročnější na přípravu, rozsáh-
lejší na větší počet účastníků i divá-
ků. 
1. Vystoupení na Besedě s důchodci 

v Lidečku 
2. Vystoupení na 21. roč. Valašské 

heligonky v Halenkově 
3. Vystoupení na Besedě s důchodci 

v Horní Lidči 
     Všude jsme se setkávali s klad-
ným hodnocením a spokojeným 
ohlasem a tím v našich srdcích s ve-
likou radostí. 
     Co si může dnešní důchodce přát, 
než přežít ve zdraví a lásce rok 2020. 

     Požehnané Vánoce a splnění všech přání nejen v novém roce                    
p                                                               přeje za Nebojsy Růžena Kopečková 

završení prvního pololetí. A nám 
všem veselé Vánoce a šťastný nový 
rok! 

za KPŠ  Robert Šoman 



SPOLEČENSKÝ KLUB  LIDEČKO  

 

     děkuje všem spoluobčanům, kteří se v roce 2019 aktivně podíle-
li na organizaci akcí klubu, ale také těm, kteří se těchto akcí zúčast-
nili a tím podpořili Společenský klub. 
     Společenský klub přeje všem spoluobčanům příjemné a klidné 
prožití Vánoc a do roku 2020 hodně zdraví, štěstí, Božího požehná-
ní a osobní pohody. 

SDH LSDH LSDH LIDEČKOIDEČKOIDEČKO      
zve své členy na Výroční valnou 
hromadu, která se uskuteční 
V SOBOTU 4. 1. 2020 V 17 H        
VE VELKÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO 
CENTRA V LIDEČKU.  
     Očekáváme účast členů ve 
stejnokroji. 
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ŽŽŽÁCIÁCIÁCI   SPŠ HSPŠ HSPŠ HRANICERANICERANICE   OPĚTOPĚTOPĚT   ABSOLVOVALIABSOLVOVALIABSOLVOVALI   PRAXIPRAXIPRAXI   VVV   ZAHRANIČÍZAHRANIČÍZAHRANIČÍ                                          

VVV   RÁMCIRÁMCIRÁMCI   PROJEKTUPROJEKTUPROJEKTU   EEERASMUSRASMUSRASMUS+++   

     Během roku 2019 a 2020 vykoná 
svou odbornou praxi 43 žáků a 6 uči-
telů, kteří se budou profesně vzdělá-
vat v zahraničí. Jedná se o projekt 
Erasmus+ mobilita osob v odborném 
vzdělávání a přípravě, který je finan-
cován prostředky z EU pod záštitou 
národní agentury Dům zahraniční 
spolupráce. Číslo projektu: 2019-1-
CZ01-KA116-060440 s názvem Od-
borná zkušenost v Evropě. Žáci mají 

praxi v Portugalsku, 
Anglii, na Maltě, 
v Irsku, v Litvě a ve 
Finsku. Projekt je 
určen pro žáky 

všech oborů. 
     Z naší vesnice se této akce účast-
nil Jan Zádrapa (žák oboru Požární 
ochrana), který absolvoval praxi 
v irském Sligu a to ve firmě, která se 
zabývá zabezpečováním domů a pre-
venci proti požáru, AlertFireProtecti-
onSligo. 
     Kromě samotné praxe si všichni 
procvičili angličtinu a navštívili vý-
znamné kulturní památky, pláže a 
poznali mentalitu lidí dané země, 
která je odlišná od té české. Naši žáci 
jsou umístěni v destinacích, kde je 
blízko moře či oceán. 
     Všichni žáci přijeli obohaceni o 
nové zkušenosti s poznáváním jiné 
kultury, práci v zahr. firmách, ochut-
nali produkty místní gastronomie, 

poznali nové kamarády a procvičili 
si angličtinu. 
Pavlína Vavříková a Lenka Kandlero-

vá, koordinátorky Erasmu+ na SPŚ 
Hranice 

      Tento projekt byl realizován za 
finanční podpory Evropské unie. 
     Za obsah publikací (sdělení ) od-
povídá výlučně autor. Publikace 
(sdělení) nereprezentují názory Ev-
ropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež 
jsou jejich obsahem. 



     Oznamujeme všem rodičům 
narozených dětí v roce 2019, že      
1. března 2020 proběhne ve Spole-
čenském centru ve velkém sále 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.  
     Prosíme rodiče, kteří své dítě 
ještě nepřihlásili k trvalému pobytu, 
aby tak učinili do konce tohoto roku 
na obecním úřadě (k přihlášení je 
zapotřebí RODNÝ LIST dítěte).  
     Děkujeme za spolupráci a těšíme 
se na setkání s vámi. 

            DIVINUM WALLACHIAN CHOIR          DIVINUM WALLACHIAN CHOIR          DIVINUM WALLACHIAN CHOIR          
SRDEČNĚSRDEČNĚSRDEČNĚ   ZVEZVEZVE   NANANA                                                                                                                  

VVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   BENEFIČNÍBENEFIČNÍBENEFIČNÍ   KONCERTKONCERTKONCERT   
 

     Ženský pěvecký sbor DIVIUM WALLACHIAN CHOIR působí 
v našem regionu již několik let a je mnohým z Vás dobře známý. Mezi 
jejich úspěchy patří např. vánoční koncerty se zpěvačkou Bárou Basiko-
vou nebo reprezentace naší republiky v Evropském parlamentu ve 
Štrasburku. 
     Letošním vánočním koncertem se rozhodly tyto zpěvačky podpořit 
Charitu Vsetín a její službu Domácí zdravotní péče, kterou Charita 
Vsetín poskytuje svým klientům nepřetržitě sedm dnů v týdnu, kdy zdra-
votní sestry pečují o pacienty přímo v jejich domácím prostředí. 
     Na koncertě zazní jak hudební díla starých mistrů, tak i známé písně 
moderních autorů a nebudou samozřejmě chybět ani vánoční koledy. 
     Benefice se uskuteční  

VVV   KOSTELEKOSTELEKOSTELE   SVATÉSVATÉSVATÉ   KKKATEŘINYATEŘINYATEŘINY   VVV   LLLIDEČKUIDEČKUIDEČKU, , ,    
DNEDNEDNE   29. 29. 29. PROSINCEPROSINCEPROSINCE   2019,2019,2019,   VVV   15.00 15.00 15.00 HODINHODINHODIN.  .  .     

     Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Charitě 
Vsetín. Přijďte se zaposlouchat do krásných melodií a zároveň podpořit 
v čase vánočním dobrou věc. 
     Za podporu při organizaci děkujeme Obecnímu úřadu Lidečko a Řím-
skokatolické farnosti Lidečko. 

Eva Šafaříková  –  Charita Vsetín 
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IIINFORMACENFORMACENFORMACE   ZZZ   NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   KNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNY   

 Ve středu 16. října se v Místní knihovně v Lidečku tvořili ježci z nejrůz-
nějších materiálů. 

V pondělí 2. prosince se uskutečnilo 
mikulášské tvoření. 

     Během měsíce prosince je naše knihovna obohacena o dalších 30 knižních novinek. Stále průběžně doplňujeme a 
pořizujeme nové knihy pro malé i velké čtenáře.  
     Děkujeme všem za hojnou účast na tvoření v naší místní knihovně i za návštěvnost. 

     Dne 27. 11. 2019 vysílal Česky 
rozhlas Brno z KD ve Valašských 
Kloboukách přímý přenos písničko-
vého pořadu ,,Na živú notečku”. 
     Naši obec zde reprezentovala 
žákyně 8. třídy Patricie Bařinková s 
písničkou ,,Nad Lidečkem zelený 
háj”.  

PPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ   
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     Do nového soutěžního ročníku 1.B 
třídy mužů Zlínského kraje jsme 
vstoupili pod vedením staronového 
trenéra Libora Kubiše z Brumova. 
     Jinak kádr nedoznal oproti jarní 
části výrazných změn. Z dorostu pře-
šli z věkových důvodů do mužů na-
stálo Roman Brhel a Patrik Juřička, 
který se však k mužstvu připojil až po 
6 odehraných kolech. Z dorostu do-
stávali šanci a určitě během podzim-
ních bojů nezklamali Pavel Číž, Filip 
Fusek, Jakub Zádrapa a Martin Bu-
ček. Mužstvo opustil pouze Marek 
Líňa, který se vrátil do Brumova. Dí-
ky tomuto odchodu se tak náš kádr 
skládal pouze z místních hráčů, což je 
velký příslib do budoucna a mnohé 
okolní kluby nám tuto skutečnost mo-
hou závidět. Dále jsme velkou ztrátu 
zaznamenali v odchodu Tomáše Fran-
tišáka, který po třetím odehraném 
kole odjel pracovně do zahraničí.  
     Cíl pro podzimní část byl hrát mi-
nimálně uprostřed tabulky a vyhnout 
se co nejdříve bojům o záchranu. Cel-
kových 19 bodů a 9. místo 
s dvanáctibodovým náskokem na po-
slední Dolní Bečvu je tak dobrým 
příslibem pro jarní část. Celkem do 
podzimních zápasů zasáhlo 22 hráčů. 
Nejlepším střelcem našeho mužstva 
byl Michal Gargulák se 7 góly před 
Alešem Čížem. Ten nastřílel 6 gólů. 
Brankáři mužstva jsou bratři Roman a 
Broňa Hyžákovi. Nejvíce, 1 129 mi-
nut, v podzimní části odehrál Michal 
Gargulák před Petrem Sekulou, ten 
nastřádal celkově na hřišti 1 105 mi-
nut. 
     Mužstvo dorostu pod vedením 
Petra Žídka se umístilo v okresním 
přeboru po podzimní části na pěkném 
2. místě, a tak je reálná šance v jarní 
části zaútočit na postup do krajské 

soutěže, do které po dlouhá léta naši 
dorostenci patřili. Jelikož dorostence 
nedoplnil nikdo z žáků, bylo nutné 
navýšit počet hráčů v kádru a tento 
náš tým sloučit s vrstevníky z Poteče. 
Nutno podotknout, že ve většině utká-
ní nastoupili pouze hráči z Lidečka. 
Kádr čítá celkem 18 hráčů, z nichž 
kromě čtyř hráčů z Poteče jsou všich-
ni z Lidečka. Brankářem mužstva je 
Jan Zvonek. Nejlepším střelcem naše-
ho dorostu je Pavel Číž se 16 góly. 
Z žáků dostávali příležitost okusit 
dorostenecký fotbal František Novák, 
Jan Janáč a Vojtěch Buček. 
     Mužstvo starších žáků taktéž pod 
vedením trenéra Petra Žídka je proza-
tím po podzimní části v tabulce 
okresního přeboru na posledním mís-
tě. Zde je ovšem nutno upozornit, že 
téměř většina kádru (hráči ročníku 
narození 2007) spadá věkově o kate-
gorii níže, a to do mladších žáků. Do 
podzimních bojů zasáhlo celkem 17 
hráčů. Žákovský fotbal na celém hřiš-
ti poprvé okusili také dva hráči pří-
pravek, a to Samuel Číž a Jan Miku-
lášek. V brance chytá Matěj Mikulá-
šek. 
     Od podzimní části byla v našem 
klubu obnovena činnost starší pří-
pravky (ročníky narození 2009-2010), 
která se po podzimu umístila na 4. 
místě tabulky okresního přeboru. Tre-
nérem týmu je Roman Mikulášek. 
Kádr této věkové kategorie je relativ-
ně úzký, čítá 10 dětí, ale hráči se do-
kázali vždy sejít a žádný zápas nemu-
sel být odložen, což u jiných týmů 
nebývalo v podzimní část zvykem. 
     Posledním naším mládežnickým 
celkem je celek mladší přípravky, 
který trénuje Jaroslav Buček. Tento 
tým vznikl na základě náboru, který 
se konal v červnu, a co se týká hráčů, 
je vybudován zcela nově od letních 
prázdnin. Našich nejmenších členů je 

celkem 9, jedná se o ročníky narození 
2011-2014 a fotbalovým základům se 
učí 2x týdně při trénincích. Mladší 
přípravka se během podzimu zúčast-
nila taktéž celkem 6 turnajů, na kte-
rých prožívala první fotbalové krůč-
ky. 
     Závěrem si bychom přáli, aby se 
naše mládežnické týmy ještě více 
rozšířily o další vrstevníky z naší ob-
ce. Proto pokud máte zájem, a to i 
děvčata, trenéři vás, nové zájemce, 
rádi uvidí na trénincích či zápasech. 
Tréninky na jarní část budou zaháje-
ny po Novém roce, kdy se bude 
k trénování využívat místní tělocvič-
na. 
    Dále bychom ještě chtěli tímto po-
děkovat za celoroční činnost všem 
našim trenérům, kteří svůj volný čas 
věnují výchově mládeže, fanouškům 
za podporu nejenom při domácích 
zápasech, rodičům dětí za pomoc při 
dopravě na zápasy a turnaje, dále 
všem, kteří se účastnili brigád, a ne-
poslední řadě patří dík firmám TM 
Stav, Maršálek & Žíla a Autodoprava 
Josef Martinka a Obci Lidečko, kteří 
nám finančně přispívají na chod klu-
bu. 

     Také v letošním roce se našemu 
klubu podařilo získat na základě po-
daného projektu dotaci z fondu Zlín-
ského kraje z programu Podpora 
sportu v obcích do 2000 obyvatel. 
     Cílem tohoto programu je zvýšení 
sportovní úrovně dětí a mládeže ve 
sportovních organizacích působících 
ve Zlínském kraji. Dotace byla po-
skytnuta ve výši 47 500 Kč, což činí 
50 % celkových způsobilých nákladů 
projektu. Tato částka je vyčíslena z 
celkového počtu sportujících dětí do 
18 let v našem klubu.  
     Tyto finanční prostředky byly vý-
hradně použity na podporu mládež-
ni cké  kopané  v  naš í  obc i . 

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

Dotace od Zlínského kraje 

SK Lidečko zve všechny své členy i nové zájemce o členství na  
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT V PÁTEK            

7. ÚNORA OD 19.30 H V PROSTORÁCH ŠATEN NA HŘIŠTI V LIDEČKU.    
Program schůze bude upřesněn na pozvánkách. Součástí schůze bude i 
výběr členských příspěvků na rok 2020. Občerstvení zajištěno. 



Stránka 15 ZPRAVODAJ IV.  
MMMUŽIUŽIUŽI   

1. Franc. Lhota 13 8 0 5 37:24 26 
2. Poličná 13 9 0 4 29:18 26 
3. Halenkov 13 8 0 5 34:24 24 
4. Brumov B 13 8 0 5 34:25 24 
5. Bylnice 13 9 0 4 28:33 23 
6. Ratiboř 13 7 0 6 38:22 22 
7. Slavičín B 13 7 0 6 26:24 20 
8. Choryně 13 5 0 8 27:26 20 
9. Lidečko 13 6 0 7 24:27 19 

10. Prostř. Bečva 13 6 0 7 24:25 18 
11. Hovězí 13 6 0 7 19:29 17 
12. Prlov 13 5 0 8 26:34 15 
13. Krhová 13 5 0 8 17:37 12 
14. Dolní Bečva 13 2 0 11 20:35 7 

1. sd Hutisko/Dol. Bečva 10 9 0 1 41:9 25 
2. sd Lidečko/Poteč 10 8 0 2 55:11 24 
3. sd Hrachovec/Podlesí 9 8 0 1 38:17 24 
4. Ústí 10 6 0 4 45:15 20 
5. sd Vidče/Val. Bystřice 9 5 0 4 21:17 15 
6. sd Chvalčov/Mrlínek 9 5 0 4 18:27 14 
7. sd Rajnochovice/Loučka 10 4 0 6 20:27 12 
8. Juřinka 10 3 0 7 16:29 10 
9. Valašská Polanka 9 3 0 6 37:44 9 

10. sd Hovězí/Huslenky 10 1 0 9 11:63 3 
11. sd H.Lideč/Val.Příkazy 8 0 0 8 12:55 0 

DDDOROSTOROSTOROST   

1. Valašská Polanka 9 9 0 0 156:41 27 
2. Hovězí 10 9 0 1 124:47 27 
3. sd N.Hroz./VKK 10 6 1 3 133:79 19 
4. Lidečko 9 4 0 5 102:89 12 
5. Halenkov 7 3 0 4 59:92 9 
6. Francova Lhota 10 3 0 7 47:104 9 
7. sd V.Příkazy/H.LIdeč 9 2 1 6 63:110 7 
8. Lačnov 10 0 0 10 39:161 0 

ŽŽŽÁCIÁCIÁCI   

Z poskytnuté dotace bylo hrazeno startovné na turnajích, 
byly pořízeny tréninkové pomůcky, dále byly vyplaceny 
drobné odměny trenérům mládeže a taktéž část dotace 
pokryla úhradu cestovného k mistrovským utkáním na-
šich mládežnických celků. 

     Začátkem srpna tohoto roku proběhla na fotbalovém 
hřišti v Lidečku realizace automatického závlahového 
systému. Jde o kompletní zavlažovací systém s vlastním 
čerpadlem, filtrací, programovým řízením a srážkovým 
čidlem. Celá akce byla realizována firmou Závlahy Ma-
cháč z Dolních Kounic ve velmi krátkém časovém úseku, 
a to ve dvou dnech.  
     Práce probíhaly následovně. Nejprve došlo ke stržení 
cca 8 cm vysokého drnu, následně bylo nutné vykopání 
cca 30 cm hlubokých a cca celkově 400 m dlouhých drá-
žek pro trubní rozvody okolo hřiště a také ve hřišti sa-
motném, do kterých byly následně vloženy rozvody z PE 
potrubí a další prvky systému (ventily, rozstřikovače, el. 
kabely). Poté došlo k zahrabání, zhutnění a vrácení drnu 
na původní místo. Celkem se nyní nachází na hřišti 24 
výsuvných rozstřikovačů, z toho 16 po obvodu hřiště a 
zbylých 8 uvnitř hřiště. Největší výhodou oproti původní-
mu zavlažování je vysoká rovnoměrnost zavlažování, 
možnost zavlažování v nočních hodinách a s tím spoje-
nou úsporu vody a možnost využívat celou plochu hřiště 
po celý den.  
     O úspěšné realizaci svědčí fakt, že již po deseti dnech 
od zahájení prací bylo na hřišti sehráno mistrovské utkání 
mužů. SK Lidečko se finančně podílelo na této akci 
60 000 a zbytek celkové částky byl hrazen Obcí Lidečko. 

SK Lidečko 

Realizace automatického závlahového 
systému na hřišti v Lidečku 

1. Hošťálková 7 6 0 1 29:11 18 
2. sd V.Příkazy/H.Lideč 7 5 0 2 28:16 16 
3. sd. Jablůnka/Růžďka 7 4 0 3 20:14 12 
4. Halenkov 7 3 0 4 20:24 9 
5. sd. Ratiboř/Kateřinice 7 1 0 6 12:21 4 
6. Lidečko 7 2 0 5 8:31 4 

SSSTARŠÍTARŠÍTARŠÍ   PŘÍPRAVKAPŘÍPRAVKAPŘÍPRAVKA   
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Bělašková Ludmila 87 let Hyžáková Věnceslava 80 let Pavlíková Marie 84 let 

Brhlová Jaroslava 75 let Janáčová Anna 87 let Pleváková Věra 83 let 
Brhlová Marie 70 let Janáčová Jindřiška 84 let Rumánková Drahomíra 82 let 
Buček Josef 91 let Janošík Josef 75 let Ryza Alois 70 let 

Bučková Marie 70 let Janošíková Anna 93 let Ryza Jan 88 let 
Bučková Zdenka 83 let Janošíková Marie 80 let Ryzáková Marie 86 let 

Čížová Marie 83 let Kulíšek Antonín 70 let Sekula Karel 82 let 

Daněk Miloslav 81 let Kurtinová Ludmila 84 let Smolík Antonín 70 let 
Dubcová Františka 75 let Machů Emilie 75let Smolík Josef 80 let 

Filáková Anna 75 let Manová Jarmila 85 let Ščotková Marie 75 let 

Filáková Františka 88 let Matocha Alois 75 let Švirák Antonín 70 let 

Františák Alois 70 let Matocha František 70 let Šviráková Zdenka 83 let 

Františák Antonín 85 let Matochová Jaroslava 82 let Válek Antonín 80 let 

Františáková Marie 82 let Míčková Zdenka 82 let Vaňková Marie 84 let 

Frydrych Jaroslav 87 let Molek Antonín 81 let Zádrapa František 70 let 

Frydrychová Marie 82 let Molková Emilie 81 let Zádrapa Jan 84 let 

Gargulák Antonín 75 let Nedorost Jan 75 let Zádrapa Josef 87 let 

Garguláková Božena 89 let Nedorostová Anna 70 let Zádrapová Ludmila 81 let 

Hejová Jarmila 87 let     

Heriánová Ludmila 70 let     

Bučková Zdenka 90 let Juřičková Ludmila 70 let Ryzová Emilie 83 let 

Hyžáková Marie 95 let     

Obecní Zpravodaj vychází nepravidelně, dle potřeby a důležitosti příspěvků. Články do obecního Zpravodaje mohou předkládat 
občané Lidečka. Všechny texty zpracovává redakční rada, která dbá na charakter Zpravodaje. 
Členové redakční rady: 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. 

Společenský klub a Obec Lidečko pořádají  

v sobotu 15. února 2020 od 19.30 h  
ve Společenském centru  

26. SPOLEČENSKÝ PLES     
 

K tanci a poslechu hraje DH Lidečanka 
a kapela Sway.              

 

Společenský večer  s bohatou tombolou bude plný 
překvapení. 

Slosovatelná vstupenka s místenkou za 130 Kč je   
v předprodeji ve Společenském centru (od 13. 1.). 

Všichni jste srdečně zváni. 

Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko 
vás srdečně zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT  
DECHOVÉ HUDBY LIDEČANKA, 

který se uskuteční 
v pátek 27. 12. 2019 v 15.30 h  

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

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