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     Netradičně 29. 8. 2021, na netradičním místě v pro-
storách nového farního centra a jeho okolí proběhl již 
tradiční Dětský den. Ke slavení mše svaté nás nesvolá-
val zvon z kapličky sv. Anežky České v Račném, ale 
zvony farního kostela sv. Kateřiny a výjimečně nebyla 
mše svatá sloužena v kostele, ale v prostorách farního 
centra za farou. Mši svatou sloužil místní farář P. Petr 
Martinka, hudební doprovod zajistila dechová hudba 
Lidečanka a místní schola a scholička. Mše svatá byla 
obětována za spolkový život, proto se při čtení z Písma, 
přímluv nebo při nesení obětních darů prostřídali zástup-
ci některých složek ve stejnokrojích. Na závěr mše svaté 
bylo posvěceno farní centrum a o. Petr poděkoval všem 
firmám, brigádníkům a pomocníkům, kteří se na stavbě 
centra podíleli, a také všem, kteří na něj přispěli finanč-
ně.  
     Po závěrečném požehnání už bylo ve vzduchu cítit, 
co bude následovat. Myslivci opět nelenili a připravili 
pro všechny své spoluobčany oběd v podobě guláše, o 
jehož výdej se postarali zástupci zahrádkářů. To, že byl 

výborný, jistě dosvědčí všichni, kteří si našli čas a přijali 
pozvání ke společnému nedělnímu obědu. Ke guláši pak 
Klub přátel školy nabízel k prodeji pivo, limo a později i 
různé pochutiny. Kolem 13:00 hodiny už děti netrpělivě 
očekávaly zahájení programu Dětského dne.  
     Letošním tématem Dětského dne byly animované 
pohádky od W. Disneyho a jiné, ke kterému si připravili 
nejrůznější disciplíny skauti z Lidečka. Soutěžních sta-
novišť bylo 10, každé bylo tematické k dané pohádce, 
např. Ledové království – vyrábění sněhuláka Olafa 
z marshmallowů, Blesk McQueen – velký závod na 
koloběžce, Medvídek Pú – lovení medu, Na vlásku – 
namotávání vlasů Lociky a tak dále.  Aby si děti mohly 
něco pořídit v "bleším krámku", musely obejít stanoviště 
a soutěžit o co nejvíce blešáků, které sloužily jako plati-
dlo. Kromě soutěžních stanovišť byl na parkovišti k ra-
dosti nejmenších ruční - dřevěný kolotoč a pro starší 
byla na farní zahradě nabídka stříkaného tetování. Pro 
ty, co už jim od oběda vyhládlo, se grilovaly klobásky 
nebo cigáro. Za půjčení grilu tímto děkujeme manželům 
K. a J. Zádrapovým.  
     Kdo zavítal na webové stránky, mohl už díky Marku 
Gargulákovi zhlédnout fotogalerii z toho dne, za což mu 
děkujeme. Poděkování také patří všem, kdo se na přípra-
vě a hladkém průběhu této akce podíleli, ať už všem 
zaměstnancům obecního úřadu, členům Společenského 
klubu, zástupcům složek, farnosti, ale také všem dobro-
volníkům a to nejen z naší obce.  
     Jsme rádi, že nám situace dovolila tuto akci uskuteč-
nit, že vyšlo počasí a že se našli dobrovolníci, kteří vě-
novali svůj čas pro potěšení našich i přespolních dětí, 
kteří si jej na základě jejich reakcí moc užily a odcháze-
ly s náručemi plnými hraček a s úsměvem na tváři, což 
je pro všechny ta nejlepší odměna.  
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přihlásí hodně firem a také bude pro 
nás klíčové, že i přes razantní navý-
šení cen u některých položek, vítězná 
firma předloží nabídku s nižší cenou, 
než je v položkovém rozpočtu. Kdy-
by totiž byla vysoutěžená cena větší, 
než je v položkovém rozpočtu, tak 
všechno nad položkovou cenu platí-
me přímo bez možnosti dotace. Již 
teď kromě podílu na realizaci máme 
8 mil. nezpůsobilých výdajů, které 
budeme platit přímo a nemůžeme na 
ně získat dotaci. Zahájení práce by 
mělo začít v březnu 2022 a ukončení 
v říjnu 2023. Podmínkou je také to, 
že v roce 2022 musí vítězná firma 
zrealizovat na každém katastru všech 
obcí, kterých se II. etapa týká, práci 
o objemu větším než 50 % 
z celkových prací. Tím chceme zajis-
tit, aby firma pracovala průběžně a 
nesměřovala práci jenom na rok 
2023.  
     Nejen o výsledku výběrového ří-

     V minulém čísle Zpravodaje jsme 
informovali o tom, že se podařila zís-
kat dotace ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na II. etapu cyklos-
tezky Bečva-Vlára-Váh. I přes tuto 
dotaci by bylo dofinancování ze stra-
ny všech obcí, kterých se to týká, a 
to Lužná, Lidečko, Horní Lideč a 
Valašské Příkazy, nemožné. Proto 
proběhlo několik jednání se zástupci 
Zlínského kraje a také s hejtmanem. 
Zazněl příslib, že nám Zlínský kraj 
pomůže s dofinancováním a dotace 
by měla činit kolem 10 % ze způso-
bilých výdajů. Po tomto ujištění se 
rozjelo výběrové řízení na stavební 
dozor a autorský dozor. Během října 
se vypíše výběrové řízení na dodava-
tele – firmu, která bude realizovat 
celou II. etapu.  
     Věříme, že v lednu 2022 bychom 
měli mít vybranou firmu. Tady na-
stává pro nás velké úskalí a otazník. 
Doufáme, že do výběrového řízení se 

zení na firmu, která bude cyklos-
tezku realizovat, ale o všem, co se 
týká II. etapy cyklostezky Bečva-
Vlára-Váh, vás budeme informovat. 
Asi není nikdo, kdo by se netěšil na 
to, až se projede po cyklostezce. Je 
před námi ještě spousta práce, ale 
věřím, že to určitě za to stojí.  
     Po realizaci stokové kanalizace 
v roce 2006 se jedná o druhou nej-
větší akci naší obce. Investorem cyk-
lostezky tak jako u I. etapy je Sdru-
žení obcí Hornolidečska. kde každá 
obec bude platit náklady spojené 
s realizací na jejím katastru. Z obou 
etap cyklostezky je Lidečko nejná-
ročnější na realizaci a také na finan-
ce.  
     Věříme, že to všechno zvládne-
me, nejen co se týká samotné stavby, 
ale také i co se týká financí.   

     Ing Vojtěch Ryza  
starosta obce 

Celkový počet osob zapsaných ve výpisu ze 
seznamu voličů 

1 441 

Počet odevzdaných úředních obálek 1 034 

Volební účast v procentech 71,76 

Číslo strany Název strany Počet hlasů 

13 Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 441 

20 ANO 2011 221 

4 Svoboda a přímá demokracie SPD 125 

17 Piráti a Starostové 109 

12 Přísaha - občanské hnutí R.Šlachty 38 

5 Česká strana sociálně demokratická 21 

18 Komunistická strana Čech a Moravy 21 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 20 

3 Volný blok 17 

1 Strana zelených 6 

2 Švýcarská demokracie 4 

22 Moravané 3 

10 Hnutí Prameny 2 

7 Aliance národních sil 1 

9 Aliance pro budoucnost 1 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 

21 Otevřeme Česko normálnímu životu 1 

16 Koruna Česká 0 

Zvolení poslanci ze Zlínského kraje: 
 

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 
Mgr. Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Ing. Stanislav 
Blaha (ODS), MUDr. Róbert Teleky (KDU-ČSL), 
Mgr. Aleš Dufek (KDU-ČSL) 
 
ANO 
Mgr. Radek Vondráček, Ing. Radim Holiš, Mgr. Ro-
bert Stržínek, Marek Novák MBA   
 
Piráti + STAN (PIRÁTI A STAROSTOVÉ) 
Mgr. Petr Gazdík (STAN), Mgr. Eliška Olšáková 
(STAN) 
 
SPD (Svoboda a př ímá demokracie) 
MUDr. Vladimír Zlínský, MUDr. Jaroslav Dvořák  
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     V roce 1923 vznikla při hasič-
ském sboru v Lidečku tzv. samari-
tánská stráž, která měla 5 členů. Je-
jím četařem byl zvolen p. Karel Ma-
tušinský. Léky a obvazový materiál 
si pořizovala samaritánská služba 
z darů, které dostávala za poskytnutí 
první pomoci.  
     V lednu 1951 byla založena 
v Lidečku základní organizace ČČK. 
Do čela organizace byla zvolena paní 
Františka Šimarová. Skupina organi-
zovala odběry krve, uspořádala 2 
kurzy pro získání nových kvalifiko-
vaných samaritánů. V roce 1954 mě-
la členská základna již 72 členů.  
     MS ČČK vždy byla a je velmi 
aktivní složkou v obci. Tato složka 
klade velký důraz na práci s dětmi a 
na pomoci při organizování různých 

akcí v obci v rámci Společenského 
klubu Lidečko. K 1. 1. 2015 měla 
naše členská základna 80 členů a 17 
mládežníků. 
     Kroužek Mladých zdravotníků, 
který funguje už léta, dosahuje velmi 
dobrých výsledků, jak v kraji, tak 
v republice. Děti a mládež se v tomto 
kroužku seznamují se základy první 
pomoci. Každý rok se účastní soutě-
že Hlídek mladých zdravotníků, kte-
rý pořádá oblastní spolek Vsetín a 
kde obsazují čelní místa.  
     Členky MS ČČK hodně pomáhají 
při různých kulturních, sportovních, 
charitativních akcích, které pořádá 
Společenský klub nebo Obec Lideč-
ko. MS ČČK zajišťuje v obci také 
zdravotnicko-osvětovou činnost pro 
širokou veřejnost pořádáním předná-

šek a školení – Zásady poskytnutí 
první pomoci, úrazy dětí i 
s ukázkami poskytnutí první pomoci. 
K dnešnímu dni má tato složka 69 
členů a 15 mládežníků.  
     Poslední rok a půl ale musela 
kvůli covidu -19 tato složka, ostatně 
jako všechny ostatní, svou činnost 
nějakým způsobem omezit. Krásné 
70. výročí se nám sice kvůli omezení 
nepodařilo letos oslavit, ale setkání u 
příležitosti tohoto čísla a ohlédnutí se 
za tím, co vykonala v této složce dří-
vější generace, si nechceme nechat 
ujít. Budeme doufat a budeme se 
těšit, že ho dodatečně budeme moci 
oslavit příští rok. 

výbor ČČK 

     Nejstarší zmínku o ochotnickém 
divadle nalezneme v jednatelské kni-
ze Sdružení katolické omladiny, kte-
ré vzniklo 28. 6. 1911. Vedením 
ochotnického divadla býval kněz, 
který právě spravoval místní farnost. 
Později se v Lidečku ochotnickému 
divadlu věnovaly i jiné spolky.  
     Z dochovaných fotografií a 

z dostupných materiálů víme, že se 
hrávalo i několik her v roce a reper-
toár byl velmi rozmanitý. Hrály se 
divadelní hry domácích i cizích auto-
rů, komedie, veselohry, jednoaktov-
ky k různým příležitostem, ale i vel-
mi těžké historické kusy (Quo Vadis, 
Ben Hůr, Řím). Do roku 1932  se 
divadlo hrávalo v hostinci u Seidlů, 
v hostinci u Marmorsteina a nebo 
venku u Šimarového mlýna. V tomto 
roce si katolické spolky se svolením 
kněze P. Jana Rýce zřizují svou prv-
ní spolkovou místnost z farní hospo-
dářské kolny. Svépomocí tady po-
stupně vzniká „Lidový dům“, který 
slouží pro přednášky, schůze a diva-
dla.  

     Od roku 2010 mají místní ochot-
nické soubory možnost využít pro-
story nového Společenského centra. 
A na toto místo bychom vás, vaše 
příbuzné, známé rádi pozvali dru-
hý víkend v prosinci, kdy pro vel-
ký zájem tuto divadelní hru zopa-
kujeme. Premiéra (za těch 110 let 
197. v pořadí) se uskutečnila letos 
v létě, v prostorách pastoračního cen-
tra, u příležitosti 110. výročí od zalo-
žení ochotnického divadla 
v Lidečku.  
     Budeme se těšit na setkání 
s vámi! 

TAK-TAK 
soubor ochotnického divadla 
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     Základní škola Lidečko zahájila 
školní rok dne 1. září 2021.  
     V současné době navštěvuje naši 
školu celkem 66 dětí. Personální ob-
sazení se oproti minulému školnímu 
roku nepatrně změnilo z důvodu od-
chodu dvou pedagogických pracov-
nic na mateřskou dovolenou. Nově u 
nás vyučuje paní učitelka Mgr. Len-
ka Kozlová a Mgr. Lucie Hrazdilová 
na místě asistentky pedagoga. 
     Opakovaně jsme se i letos zapojili 
do projektu ,,Šablony III“, který bu-
de probíhat i v příštím školním roce.  
     V rámci projektu již proběhly 
některé plánované projektové dny. 
     První projektový den měl téma V 
Africe je pěkně horko. Žáci 3. - 5. 
ročníku navštívili Zoo Zlín, kde byli 
seznámení s životem afrických ko-
pytníků, slonů a zavítali i do oblasti 
Etiopie.  
     Další projektové dny 
s názvem ,,Dinosauři“ a ,, Tajemné 
světy pod hladinou“ se uskutečnily 
ve škole. Žáci si prožili vyučování 
tak trochu jinak. Prostřednictvím 3D 
promítání se mohli ocitnout mezi 

dinosaury a následně v hlubinách 
oceánů a moří.  
     Zatím poslední projektový den 
jsme věnovali rozvoji zručnosti, kte-
rou si děti zdokonalovaly při práci 
s hlínou v keramice.  
     Projektové dny ve škole i mimo 
školu jsou hrazeny z projektu Šablo-
ny III.      
     V měsíci říjnu proběhne ve spolu-
práci s Místní knihovnou a s Obec-
ním úřadem v Lidečku tzv. Pasování 
prvňáčků na čtenáře, které je přelo-
ženo z minulého školního roku.  
     V rámci projektu probíhá i doučo-
vání žáků, kteří jsou ohroženi škol-
ním neúspěchem, případně  jim 
distanční forma výuky neprospěla. 
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy ve spolupráci s Národním 
pedagogickým institutem a nezisko-
vými organizacemi spustilo Národní 
plán doučování. Jde o dlouhodobý 
program, jehož cílem je pomoci 
zmírnit negativní dopady výpadku 
prezenční výuky v důsledku pande-
mie COVID-19. Pandemie zasahuje 
do režimu vzdělávání na českých 

školách již od března roku 2020. Vý-
luka prezenční výuky má výrazné 
negativní dopady na vzdělávací vý-
sledky žáků a zvýšení vzdělanostních 
nerovností. Národní plán doučování 
podporuje všechny základní a střední 
školy a konzervatoře v České repub-
lice v realizaci individuálního 
i skupinového doučování žáků. 
V první fázi bude přímé doučování 
žáků probíhat do 31. 12. 2021. 
     V naší škole doučují děti pedago-
gové, kteří dokáží vyhodnotit indivi-
duální potřeby žáků.  
     Během hlavních prázdnin pokra-
čovaly ve škole práce související 
s dokončením vchodu do školní bu-
dovy, dále byla provedena rekon-
strukce školní družiny a byly vyma-
lovány některé místnosti. Poděková-
ní patří všem, kteří se na práci i její 
organizaci podíleli. 
     Na závěr vám jménem všech za-
městnanců Základní školy Lidečko 
přeji pohodové podzimní dny.                                                        

Mgr. Alena Lišková 
ředitelka školy 

         V lokalitě „Nad vlakovou zastávkou“ vyrostl 
„malý domek“, který slouží jako automatická tlaková 
stanice, ve zkratce ATS.  
     Tato AT stanice díky technologickému řešení a 
elektroinstalaci zvýší tlak ve veřejném vodovodu pro 
danou lokalitu. Uvnitř malého domku je výkonné 
čerpadlo, které zlepší tlakové poměry. Kromě AT 
stanice se realizovalo prodloužení veřejného vodovodu o 
295 m2 a přepojení rozvodů vodovodu za ATS. Museli 
jsme realizovat zemní přípojku nízkého napětí pro 
napájení AT stanice a také přípojku dešťové kanalizace 

pro odvod z ATS. Celá realizace tohoto projektu stojí    
2 082 901 Kč s DPH s tím, že jsme získali dotaci na tuto 
realizaci od Zlínského kraje ve výši 50 % z celkových 
nákladů.   
     Kromě tohoto projektu v nejbližších letech dojde ke 
zpevnění komunikace v dané lokalitě a také realizaci 
veřejného osvětlení. I přesto, že svah v této lokalitě je 
hodně velký, je to pěkné místo pro rodinné domy.  

  Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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     V srpnovém zpravodaji jste mohli 
zhlédnout naši pozvánku, která zně-
la: „Pokud nám to situace dovolí, 
budeme se na vás těšit pod skalami 
opět v září při konání hasičské soutě-
že veteránů!“. A k naší spokojenosti 
jsme se opravdu pod skalami při této 
příležitosti potkali.  
     V neděli 5. 9. 2021 se uskutečnil 
8. ročník hasičské soutěže „O putov-
ní pohár veteránů z Lidečka”. Soutěž 
proběhla dle starých pravidel a trasa 
soutěže vedla do kopce k Čertovým 
skalám.  
     Sjelo se u nás 6 soutěžních týmů, 
a to z Pozděchova, Prlova, Lužné, 
Sazovic, Leskovce a domácí Lideč-
ko, které zápolily o nejrychlejší čas 
zaběhnutého požárního útoku. Sou-
těž byla dvoukolová, to znamenalo, 
že každý tým musel odběhnout po-
žární útok dvakrát, což pro samotné 
soutěžící nebyla žádná legrace. Celé 

odpoledne probíhalo v přátelské at-
mosféře.  
     Hezké počasí přilákalo diváky a 
fanoušky a největší úspěch sklidilo 

zaparkované historické hasičské vo-
zidlo Praga, které bylo stále obsaze-
né dětmi. Hudební produkce a roli 
komentátora zastal Vlado Madala 
(SK). Čepované pivo či malinovka, 
uzené cigáro nebo klobása a jiné po-
chutiny se prodávaly ke spokojenosti 
všech. Hřmotný potlesk si zasloužil i 
náš tým veteránů, který odběhl 
v závodu nejrychlejší čas (56:83 s), a 
proto putovní pohár neputoval dale-
ko, ale jen kousek do naší hasičské 
zbrojnice. Pohár za druhé místo 
s časem 58:25 s si odvezli hasiči 
z Pozděchova a na třetí příčce s ko-
nečným časem 1:01:59 s se umístili 
hasiči z Prlova.  
     Je naší milou povinností poděko-
vat všem, kteří se soutěže zúčastnili, 
ale také těm, kteří nás přišli podpořit. 
Děkujeme každému, kdo nám byl 
nápomocný, ať už fyzicky nebo fi-
nančně – vážíme si vaší spolupráce. 

     MUŽI NAD 35 LET   
     Muži nad 35 let stihli odběhnout letos jen jeden zá-
vod, a to 1. 8. 2021 při soutěži „O putovní pohár Čerto-
vých skal” na domácí půdě v Lidečku, kde získali krásné 
2. místo. 
     VETERÁNI 

     Lidečkovští veteráni byli letos aktivní a podařilo se 
jim objet celkem 5 hasičských soutěží. Všechny závody, 
kterých se letos veteráni z Lidečka zúčastnili, ke svému i 
překvapení nás všech vyhráli. Patří jim opravdu velká 
GRATULACE a díky za jejich činnost!  Prvenství sbíra-
li na těchto místech: Louky nad Dřevnicí 4. 9. 2021 
„Memoriál Josefa Hubíka“, Lidečko 5. 9. 2021 „O pu-Veteráni 
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tovní pohár veteránů z Lidečka“, Prlov 11. 9. 2021 
„Memoriál Vojtěcha Štacha“, Lužná 12. 9. 2021 
„Putovní průdnica“ a Pozděchov   19. 9. 2021 „Putovní 
pohár Honzy Macháčka“.  
     Tým veteránů se účastnil soutěží ve složení: Alois 
Kulíšek, Karel Kubica st., Josef Kulíšek, Martin Vichto-
ra, Petr Žídek, Jaromír Filák, Ludmila Mikulínová, Sta-
nislav Mana, Pavel Vokřál, Martin Filák a Jiří Filák st..  
     MUŽI 
     Muži se zúčastnili celkem 7 soutěží. Z toho si odvezli 
jedenkrát 2. místo a třikrát 3. místo: Študlov 4. 7. 2021 
„Memoriál Jindřicha Polácha“, Horní Lideč 10. 7. 2021 
„O putovní pohár starosty obce“, Lužná 25. 7. 2021 „O 
Zlatou přilbu Luženských kotárů“, Lidečko 1. 8. 2021 - 
hasičská soutěž „O putovní pohár Čertových skal”  
     ŽENY 
     Ženy se zúčastnily celkem 5 soutěží. Z toho si odvez-
ly třikrát 3. místo, a to: Horní Lideč 10. 7. 2021 „O pu-
tovní pohár starosty obce“, Lužná 25. 7. 2021 „O Zlatou 

přilbu Luženských kotárů“ a Valašské Příkazy 7. 8. 
2021 „Denní pohárová soutěž“. Tým žen z Lidečka sou-
těží ve složení: koš - Aneta Mikulínová, savice/levý 
proud - Andrea Filáková, mašina - Ludmila Mikulínová, 
béčka -  Tereza Filáková, rozdělovač - Kateřina Harnád-
ková, pravý proud - Markéta Harnádková, levý proud/
savice - Eva Zvoníčková. 
     Tým žen Lidečka se setkává pravidelně jednou týdne 
na tréninku pod vedením trenérů pana Jaromíra Filáka a 
paní Ludmily Mikulínové. Většina mladých dívek, která 
momentálně cvičí za ženy, cvičila už za mladé hasiče, 
ale těší nás i nové posily, které to opravdu moc baví.  
     Jsme rádi, že hasičský sport je v naší obci stále aktiv-
ní, přestože domluvit se v týmu na pravidelném scházení 
je někdy dost náročné. Doufáme, že nadšení v nás i na-
dále pro tento sport bude trvat a budeme se rozrůstat o 
nové členy. 

za SDH Lidečko 
Ludmila Mikulínová 

Muži nad 35 let Ženy 

     Zákon stanovuje, že kontrola každého komína komi-
níkem musí proběhnout minimálně jednou ročně. 
     Kdo toto nařízení nesplní, hrozí mu pokuta až deset 
tisíc korun. A je přitom jedno, jestli se jedná o domác-
nost vytápěnou uhlím nebo dřevem, případně jestli k 
topení používá plyn, jestli se jedná o dům k celoročnímu 
bydlení nebo jen o rekreační objekt. 
     Cena za kontrolu provedenou kominíkem, který o 
kontrole vystaví i jednoduchý protokol, se obvykle po-
hybuje okolo 500 Kč, což je ve srovnání s možnou po-
kutou, ale především se škodou způsobenou požárem, 
zanedbatelná částka. Pokud u pojištěné nemovitosti za-
čne hořet, protokol o provedené kontrole samozřejmě 
nejvíce zajímá pojišťovnu. Pokud chybí, neznamená to, 
že pojistné plnění bude zamítnuto v plné výši, ale může 
se stát, že bude významně snížené. 
     Upozorňujeme občany, že od 1. 9. 2022 bude zá-
kaz topení v neekologických kotlech. Pokud nebude 
dodržen dodatek zákonu, může být udělena pokuta 
ve výši 50 000 Kč.  

preventista SDH Lidečko 

 
  Hledáme zaměstnance na následující pozice: 
  KUCHAŘ / KUCHAŘKA 
  ČÍŠNÍK / SERVÍRKA 
 
     Případní zájemci o brigádu jsou také vítáni. Ví-
ce informací vám sdělí provozní penzionu pan Ru-
mánek na níže uvedeném tel. čísle. V případě zá-
jmu volejte na tel. číslo +420 605 595 991, nebo 
pište na e-mail provozni@penzioncertovyskaly.cz. 

mailto:provozni@penzioncertovyskaly.cz
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man Hyžák a Ladislav Vala, v němž 
po dramatickém konci vyhrál Roman 
Hyžák 3:2 na sety (3:6, 6:1, 4:6, 6:2, 
9:7). Každý z těchto zápasů se hrál 
přes čtyři hodiny a přišlo se na ně 
podívat spoustu diváků.  

     Začátkem léta, přesněji 1. června, 
odstartoval druhý ročník tenisové 
ligy v Lidečku.  
     Do letošní ligy se přihlásilo cel-
kově osmnáct hráčů a pozměnil se 
systém hry z minulého roku. Vytvo-
řily se dvě skupiny A a B, do kterých 
se vylosovali přihlášení hráči. Z mi-
nulého ročníku byli do skupin nasa-
zení čtyři hráči – Ondřej Filák, Ri-
chard Kulíšek, Roman Hyžák a Ladi-
slav Vala, ke kterým se poté vyloso-
vali další přihlášení hráči.  
     Ve skupinách se odehrály zápasy 
každý s každým a lépe umístění hráči 
se probojovali do další fáze hry, kdy 
byl na řadě takzvaný pavouk. Po za-
jímavě vyrovnaných bojích se v úte-
rý 28. září liga ukončovala dvěma 
zápasy, a to soubojem o třetí místo a 
finálovým zápasem. O třetí místo se 
utkali Ondřej Filák a Jaroslav Rumá-
nek s výsledkem 3:1 na sety (6:3, 
6:7, 6:4, 6:4) pro Filáka. Ve finálo-
vém zápase proti sobě nastoupili Ro-

     Za zmínku jistě stojí, že všichni 
hráči z ligy jsou z Lidečka, díky 
čemuž liga dostala originální a neza-
měnitelný náboj.  
     Všechny výsledky hráčů najdete 
na www.tenislidecko.cz.  

     Po loňském zdařilém prvním ročníku turnaje starších 
žáků se rozhodl oddíl SK Lidečko k uspořádání dalšího 
ročníku v rámci přípravného letního období.  
     Pozvánku na sobotu 21. srpna přijaly týmy Vizovic, 
Vlachovic, sdruženého týmu Valašských Klobouk/
Valašských Příkaz a domácího Lidečka. Turnaj hraný za 
tropického počasí na pěkně střiženém pažitu byl hraný 
systémem každý s každým o délce zápasu 2x20 minut. 
Všech šest utkání zdobila velká vyrovnanost všech muž-
stev. Jako hlavní rozhodčí byl delegován OFS Vsetín 
sedmnáctiletý Daniel Ščotka ze Vsetína, který odpískal 
všechna utkání a v opravdu letním počasí obstál na jed-
ničku.  
     Po skončení turnaje byla vyhlášena taktéž individuál-
ní ocenění, kdy nejlepším hráčem turnaje se stal Zdeněk 
Hála z Vizovic, nejlepším střelcem Tomáš Chromík 
z Val. Klobouk/Val. Příkaz a nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Dan Vlček z téhož celku.  
     Celkovým vítězem tohoto klání se stali domácí mla-
díci z Lidečka, druzí skončili obhájci loňského prvenství 
z Vizovic, na třetím místě skončil sdružený tým Val. 
Klobouky/Val. Příkazy a bramborovou medaili si 
z Lidečka odvezli žáci z Vlachovic.  
     Velkou pochvalu zaslouží domácí pořadatelé za pre-
cizně zvládnutou organizaci. O dobré organizaci turnaje 
svědčí i fakt, že všechny zúčastněné týmy přislíbily 
účast i v dalším ročníku. 

     Výsledky našich žáků na turnaji: Lidečko – Val. Klo-
bouky 2:0, Lidečko – Vlachovice 2:0, Vizovice – Lideč-
ko 1:2. 

SK Lidečko 

Žáci SK Lidečko - stojící zleva: Roman Mikulášek – 
trenér, Jakub Číž, Dominik Hyžák, Vojtěch Mikulášek, 
Matěj Mikulášek, Ondřej Fusek, Adam Brhel, Radim 
Loucký, Filip Kulíšek, 
sedící zleva: Marek Loucký, Ondřej Liška, Jan Miku-
lášek, Zdeněk Krátký, Jan Strnka, David Krátký, Matěj 
Zádrapa 

http://www.tenislidecko.cz/?fbclid=IwAR1EWv40GgV76cNtllXn0vxk_vHctWtAq9VhgSf2OrlPjBKRmxPT797ziAk
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Obecní Zpravodaj vychází nepravidelně, dle potřeby a důležitosti příspěvků. Články do obecního Zpravodaje mohou předkládat 

občané Lidečka. Všechny texty zpracovává redakční rada, která dbá na charakter Zpravodaje. 

Členové redakční rady: Ing. Marcela Unzeitigová, Ing. Vojtěch Ryza, Mgr. Erika Garguláková, Růžena Kopečková, Milena 

Pavlíková a Marie Zábnická. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

    Děkujeme všem, kteří se do soutěže ve sběru ke-
límků, pet víček a hliníkových plechovek zapojili. 
Pro každého z vás je připravena odměna, kterou si 
můžete vyzvednout na OÚ v Lidečku od 15. 11. 
2021. 

 

1. Marek Pochylý 39 kg 

2. Sára Tvarůžková 32 kg 

3. Dominik a Lukáš Hyžákovi 28 kg 

4. Julie a Šimon Satinovi 27 kg 

5. Adéla Psotová 26 kg 

6. Tereza a Ondřej Pospíchalovi 25 kg 

7. Natálie Klimková 16 kg 

8. Prokop, Jan, Irena a Miriam Novotní 11 kg 

9. Matěj a Rozálie Fojtů 10 kg 

10. Vojtěch, Anežka a František Smítkovi 8 kg 

11. Klára Smolíková 8 kg 

     Vážení a milí senioři,  
     připomínáme vám, že plánovaná Beseda s důchodci se 
USKUTEČNÍ. Nezapomeňte přijít. Můžete se těšit na 
společné přátelské posezení se spoluobčany i představiteli 
obce a na bohatý program. 
     Na všechny z vás, důchodce mladé, mladší, starší i nej-
starší, se těší pořadatelé. 

1. Matěj a Rozálie Fojtů 49 kg 

2. David a Simona Bližňákovi 48 kg 

3. Sára Tvarůžková 31 kg 

4. Natálie Klimková 13 kg 

5. Tereza a Ondřej Pospíchalovi 12 kg 

6. Klára Smolíková 8 kg 

 
    Pro nový školní rok 2021 - 2022 je   
  pro všechny čtenáře a čtenářky připraven 

 

 

 
Za každou návštěvu získáš razítko.  
Za vyplněný Knihovníček dostaneš odměnu. 
Těšíme se na malé i velké, mladší i starší čtenáře. 

 
     Dobrý den,  
     rád bych vás informoval, že se po nedobrovolné 
pauze opět rozjíždíme. V letošním roce se nás sešlo 
8, všechno děti z I. stupně, dokonce i několik nových 
členů. Scházíme se každou středu v 16:15 h, obvykle 
u KD (horní parkoviště). Případné nové zájemce rádi 
uvítáme i v průběhu roku. 

     V letošním roce máme 
před sebou ještě doléčení 
včel, celodenní výlet za 
poznáním a pokusy. 
     Doufám, že se nám 
děti podaří zaujmout a 
nadchnout pro tento zají-
mavý a potřebný koníček.  

Robert Šoman 
vedoucí kroužku 


