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D NY OBCE V L IDEČKU

Od pátku 10. 8. do neděle 12. 8. probíhala třídenní
akce Dny obce Lidečko. Tato akce se nesla v duchu připomínky 100 let od vzniku Československa a 10 let od
získání titulu Vesnice roku 2008. Dny obce byly zahájeny v pátek v 15.00 hodin programem pro děti. V rámci
programu vystoupil kouzelník Jiří Hadaš.
Před jeho vystoupením i během něj byl den otevře-

ných dveří základní školy, mateřské školy a hasičské
zbrojnice. Po vystoupení kouzelníka bylo možné si zaskákat na skákacím hradě, skauti zajistili malování na
obličej, bylo možné si vyzkoušet elektrokoloběžku a
elektrokola, podívat se na závodní vůz – Orság Rally
Sport a také pan Vojtěch Molek povozil děti na koních a
děti mohly vidět práci pasteveckých psů. Na závěr programu byla vložena různá přání od dětí i dospělých,
včetně doprovodného dopisu, do nepromokavého obalu.
Přání byla přivázána na nafouknuté balonky, které děti
vypustily a možná někomu někde pěkná přání udělají
radost. Byla to velmi pěkná tečka za celým odpoledním
programem.
Večer ve 20.00 hodin bylo divadelní vystoupení
ochotníků ze Vsetína s názvem Mýdlo, které bylo určeno
dospělým. Děj se odehrával ve věznici. Asi v polovině
představení přestala jít elektrika. Díky baterkám, mobilům a dalším malým svítidlům se představení dohrálo. I
díky tomu představení dostalo zvláštní náboj a uvolnění.
Byl to nevšední zážitek pro diváky i pro herce.
V sobotu v 9.20 h odešel průvod za doprovodu dechové hudby Lidečanka od Společenského centra do kostela,
kde byla odsloužena mše svatá za živé a zemřelé občany
a rodáky z Lidečka. Po slavnostní mši svaté byla za účasti rady obce Lidečko a zástupců z obce Zariečie pod vedením starosty Ing. Kollára Jozefa zasazena lípa přátel-
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ství. Na závěr zazněly státní hymny jak České, tak i Slovenské republiky.
Odpoledne v 15.00 hodin byly zahájeny netradiční
hry. Tak jak tomu bývá u fotbalového turnaje, družstva
byla složena z různých částí obce. Družstva byla utvořena z mužů a žen různých věkových kategorií. Původní
obavy se vůbec nepotvrdily, protože hry se zdařily a
všichni byli velmi spokojeni. Diváci si také přišli na své.
Bylo se na co dívat. Družstva se do různých her pustila
s velkým nadšením a vzájemně se podporovala a hecovala. Díky všem členům jednotlivých družstev, že se na to
dali a i přes původní obavy nadšeně soutěžili. O přestávce mezi disciplínami jsme zhlédli exhibiční vystoupení
mistra Evropy v cyklotrialu pana Martina Behra ze Zariečie. Všem se vystoupení velmi líbilo a někdy se i tajil
dech, co všechno lze na kole dokázat.
Večer ve 20.00 hodin byla u myslivecké chaty taneční
zábava s kapelou GRYFIS v původním složení. Kdo tam
byl, mohl zavzpomínat a přesunout se o pár desítek let
v čase zpět. Byla tam velmi skvělá atmosféra a nebyl
žádný problém i přesto, že se tam sešlo kolem 300 návštěvníků.
V neděli na ukončení Dnů obce byl odpoledne
v parku za restaurací „Na Formance“ hudební program,
kde od 15.00 do 17.00 h hrála naše Lidečanka. Vystoupení mělo vysokou hudební úroveň. Potom vystoupila
skupiny ABBA revival se svým hodinovým programem
a opět bylo možno si zavzpomínat na světové hity 70. a
80. let. Opět si mnoho občanů, rodáků a dalších hostů
našlo čas.
Konání Dnů obce mělo jediný cíl a to ten, aby se obyvatelé a rodáci z Lidečka mohli potkat, popovídat a zavzpomínat. Což se, podle ohlasů, podařilo. Každá věková skupina si mohla přijít na to, co je jí nejbližší.
Bez vzájemné spolupráce složek a organizací by nebylo možné takovou akci připravit a uspořádat. Byla to
náročná akce, ale opět potvrdila, že jsme schopni se domluvit. Opět se našla spousta lidí, kteří pomohli bez nároku na odměnu, a naše organizace potvrdily, že se na ně
dá spolehnout.
Fotografie a videozáznam z této akce najdete na webu
obce: www.lidecko.cz.
Ing. Vojtěch Ryza

ZA

D NY OBCE

Během tří dnů od pátku 10. 8. do neděle 12. 8. se
uskutečnily v našem Lidečku Dny obce. Akce se velmi
podařila a ohlasy byly velmi pěkné.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakkoliv pomohli, a
to především pracovníkům obecního úřadu, Lidečance,
kapele Gryfis, zahrádkářům, členkám ČČK, schole, sportovcům, hasičům, skautům, myslivcům, P. Petru Martinkovi, MO KDU-ČSL, teamu Orsák RallySport, panu Vojtěchu Molkovi, kuchařkám, těm, kdo vyzdobili kostel,
mladíkům, co jezdí na koloběžkách, a dalším, kdo pomohli. Díky moc. Bez vás by se taková akce nepodařila.
Děkujeme také všem občanům a rodákům, kteří se
přišli podívat, a tak podpořili tuto náročnou, ale zdařilou
akci.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce Lidečko

A SFALTY V OBCI
V letošním roce jsme naplánovali několik lokalit, kde
jsme nechali položit asfalt. Lokality byly rozprostřeny
po celém Lidečku - jednalo se přibližně o 3 000 m2.
Největší množství bylo položeno v areálu obecních
garáží, a to z toho důvodu, že v areálu provozujeme
sběrné místo, kde máme my, občané Lidečka, možnost
dovézt odpad.
Byla to docela náročná akce, hlavně ohledně přípravy
podkladu, ale podařilo se udělat vše, jak bylo naplánováno, z čehož máme radost.
Zbyněk Kulíšek

P OSILOVNA V OBCI
Nová posilovna v prostorách šaten SK je již před dokončením. Máme vymalováno. Do konce října bude položena podlaha z PVC. Budou zprovozněny sociální zařízení a šatny pro posilovnu. Tím bude celý prostor připraven k užívání.
Na celém sportovním areálu tak zůstává nedokončená pouze část půdního prostoru, pro kterou prozatím
nemáme využití, ale i tak můžeme říct, že okolí fotbalového hřiště snese i přísné měřítko.
Zbyněk Kulíšek

S OUTĚŽ VE SBĚRU KELÍMKŮ
Stále probíhá soutěž ve sběru kelímků od jogurtů, másel,
atd. Termín je prodloužen do 19. listopadu 2018.
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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Ve dnech 5. a 6. října proběhly
volby do zastupitelstva naší obce a
tím také skončilo čtyřleté volební
období.
V několika větách se pokusím
toto uplynulé volební období shrnout. Kromě jiného se každý rok
podařila nějaké potřebná investice
nebo rekonstrukce. Nějaké investice
byly ze získaných dotací nebo přímo
z rozpočtu obce.
Jednou z největších investicí
v minulém období byla Revitalizace
středu obce, v rámci které se uskutečnila celková revitalizace celé plochy za restaurací „Na Formance“.
Dané místo se proměnilo ze skladů a
nerovného terénu na pěkné místo ve
středu obce, které je především
v letních měsících hojně využívané
nejen našimi občany.
Na tuto akci navazovala Revitalizace středu obce – II. etapa. Hlavním
úkolem projektu bylo revitalizovat
okolí obecního úřadu a okolí fotbalového hřiště. To se povedlo.
Velkou akcí byla a stále ještě je
celková rekonstrukce bytového domu čp. 276, poblíž bývalé pily. Šest
bytů je již dáno do pronájmu a
v současné době probíhají rekonstrukční práce na posledním bytu
v přízemí. Také se blíží do finiše
zpevněné plochy před bytovým domem. Podařilo se vybudovat 4 byty
v podkroví mateřské školy, které
mají také své nájemníky.
V různých částech obce se prodlužoval veřejný vodovod, stoková
kanalizace a také dešťová kanalizace.
Za obecním úřadem se vybudovalo
otevřené stání pro obecní vozy
s potřebným skladem. Byl dokončen
projekt snížení nivelety
v železničním podjezdu v lokalitě
„Matochového potoka“. Kromě toho,
že nákladní vozy projedou bez větších problémů, vyřešil se problém
s potokem v tunelu. Řešení

v celkovém zatrubnění bylo velmi
dobré, protože odpadly budoucí
opravy roštů a vyřešilo se také veřejné osvětlení v dané lokalitě.
Ředitelství silnic a dálnic ve dvou
letech realizovalo rekonstrukci podkladních vrstev u jedné z krajnic na
silnici I/57, která prochází celou obcí. Byla to náročná akce, především
pro ty, kdo bydlí poblíž hlavní silnice a pro všechny řidiče, kteří obcí
projížděli. Akce je za námi a obec se
připojila k tomuto projektu a zaplatila předláždění chodníků a položení
nové zámkové dlažby tam, kde chodníky měly špatný povrch. Také jsme
vyměnili všechny poklopy. Akce
určitě snížila hluk z provozu vozidel
a také naše obec si pomohla a chodníky máme jako nové. I na místních
komunikacích v několika lokalitách
se nám podařilo položit nové živičné
koberce, v letošním roce jsme položili víc než 3 000 m2 nového živičného koberce.
Podařilo se v rámci dotace vyměnit svítidla veřejného osvětlení za
úsporné LED u větší poloviny veřejného osvětlení. Sběrné místo u obecních garáží v horní části obce se postupně vylepšuje a pomáhá řešit odpady různých druhů z celé obce. Nesmíme zapomenout na rekonstrukci
víceúčelového hřiště za obecním úřadem a také na dokončení tribuny u
fotbalového hřiště.
Myslím si, že se podařilo za 4
roky udělat zase kus práce a posunout naši obec v jejím rozvoji zas o
kus dál. Přesto na nás čekají další
projekty, které čekají na realizaci.
V dnešní době je velký problém
s projektanty a také s firmami. Práce
je mnoho a co není nasmlouvané
hodně dopředu, lze velmi stěží dojednat. Mnoho práce se nám podařilo
udělat našimi pracovníky a ušetřili
jsme nemalé finanční prostředky,
které se nám určitě hodí pro další

plánované investice, kterých není
zrovna málo. Prováděly se opravy a
další menší akce, které nejsou výše
uvedeny včetně udržování pořádku a
údržby zeleně. To byl jenom základní nástřel větších akcí v naší obci
během volebního období, které dnem
voleb skončilo.
Na závěr patří poděkování všem
za podporu během 4 let a to především zastupitelům, členům rady obce, zaměstnancům obce a také vedoucím složek a organizací působících v naší obci a všem, kteří pracují
s našimi dětmi a mládeží. Bez přijetí
odpovědnosti, spolupráce a pospolitosti v obci je rozvoj stěží možný.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce Lidečko

V EŘEJNĚ

PROSPĚŠNÍ

PRACOVNÍCI
V letošním roce se u nás v rámci
veřejně prospěšných pracovníků prostřídalo celkem 16 občanů (8 mužů a
8 žen). Z toho jeden p. Josef Gargulák byl zaměstnán „nastálo“ (na dobu
neurčitou).
Momentálně máme u nás zaměstnáno 8 veřejně prospěšných pracovníků přes Úřad práce Vsetín. Bohužel na konci října jich 5 končí a na
konci listopadu končí další 2 a noví
zájemci se nám prozatím nehlásí.
Podle posledních informací z úřadu
práce nebude možnost těmto lidem
pracovní poměr prodloužit. Řešením
po nás tedy bude, že najdeme lidi
ochotné provádět práce, které nám
dělali VPP ,a uzavřít s nimi dohodu o
provedení práce.
Bližší informace pro případné
zájemce s e dozvít e na tel.
731 162 476 nebo osobně u místostarosty obce.
Zbyněk Kulíšek
místostarosta obce
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Dnem voleb ukončilo svoji čtyřletou činnost 15členné zastupitelstvo
obce.
Všem zastupitelům patří poděkování za práci pro obec a za přijetí
odpovědnosti za rozvoj naší obce.
Zastupitelstvo je vrcholný orgán,
kterému je podřízen starosta a místostarosta. Průměrná účast byla 13
zastupitelů na zasedání, což je velmi
dobré. Zastupitelstvo obce se za 4
roky sešlo 37krát. Vždy bylo o čem
diskutovat a rozhodovat. Bodů na
zasedání bylo skoro vždy hodně přes

ZASTUPITELSTVU A RADĚ OBCE
dvacet a často se další body při zasedání doplňovaly.
Rada obce pracovala ve složení:
Ing. Vojtěch Ryza - starosta, Zbyněk
Kulíšek - místostarosta, Ing. Miloslav Pavlík, Ing. Jaroslav Rumánek a
Josef Kulíšek. Za celé volební období se rada obce sešla 53krát.
V podstatě vždy se sešla v plném
počtu. Připravovala a dávala návrhy
na zasedání zastupitelstva obce a
řešila spoustu věci, které spadají do
její kompetence.
Členům zastupitelstva i členům

rady obce patří velké poděkování za
odpovědnost, kterou na sebe vzali ,a
za práci pro rozvoj obce. Po celé období se řešily problémy tak, aby řešení bylo co nejvýhodnější pro celou
obec, nikdo neprosazoval svoje zájmy nebo zájmy svých blízkých.
Mnohdy rozhodování nebylo jednoduché, protože řešení nemají pouze
jednu variantu, ale hned několik a
každá má svá pozitiva i negativa.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce Lidečko

V ÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE L IDEČKO
KONANÝCH VE DNECH 5. - 6. ŘÍJNA 2018
Celkový počet osob zapsaných ve
výpisu ze seznamů voličů: 1458
Celkový počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky: 804
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 804
Volební účast v procentech: 55,14

Jména a příjmení zvolených členů KDU – ČSL
zastupitelstva s uvedeným počtem 1. Vojtěch Ryza – 624
hlasů:
2. Jaroslav Rumánek – 378
3. Jiří Fusek – 358
ZA ROZVOJ OBCE
4. Jindřich Trochta – 355
1. Zbyněk Kulíšek – 533
5. Miloslav Sáblík – 322
2. Jaroslav Rumánek – 477
3. Josef Gargulák – 428
4. Marcela Unzeitigová – 340
5. Robert Šoman – 295
6. Michal Bojda – 185

LIDEČKO PRO VŠECHNY
1. Petr Gargulák – 358
2. Stanislav Brhel – 282
3. Josef Kulíšek – 279
4. Jakub Machů - 264

OPRAVENÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA „U DAVIDŮ“
Jsme rádi, že jsme mohli konečně dokončit i opravu
autobusové zastávky zvanou „U Davidů“.
Všechny autobusové zastávky v obci byly zrekonstruovány a tato nám hodně zaostávala. V tomto roce se
však podařilo opravu zastávky dotáhnout do konce. Zastávka už není trnem v oku při projíždění naší vesnicí a

věříme, že občanům, kteří tuto zastávku využívají, bude
dlouho sloužit.
Určitě ještě plánujeme řešit i novou zastávku
v lokalitě Mužíkov.
Zbyněk Kulíšek
místostarosta obce
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BYTOVÝ DŮM ČP. 276 - „M OKOVA
Od jara letošního roku je v budově domu čp. 276
obydleno již 6 bytů. Poslední zatím neobydlený byt se
nachází v přízemí. V tomto bytě byly provedeny bourací
práce a nyní do něj nastoupí elektrikáři s instalatéry,
které po dokončení jejich prací vystřídají zedníci. Pokud
vše půjde bez problémů, věříme, že byt bude hotový
v průběhu ledna roku 2019.
Nyní dokončujeme terénní úpravy kolem domu a

zůstane nám nedokončená část fasády ze severní strany,
kterou plánujeme dodělat po dokončení oprav posledního bytu, a to z důvodu využití stávajícího otvoru dveří,
který využíváme při rekonstrukci, abychom neomezovali nájemníky. Poslední byt bude mít totiž vstup u hlavního vchodu do budovy bytovky.
Těší nás, že se nám podařilo dům zrekonstruovat a
vytvořit tak nové bytové možnosti pro naše občany.
Zbyněk Kulíšek

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
Velmi nás těší aktivní přístup našich občanů v činnosti třídění odpadů, ale rádi bychom upozornili na
nešvar, který se začal v obci množit.
Jak sami dobře víte, máme v obci
r o z m í s t ě n y s b ěr n é n á d o b y
(kontejnery) na tříděný odpad.
V případě, že je přeplníme plnými
pytli vytříděného odpadu nebo dokonce objemným odpadem, pak nemohou řádně plnit svou funkci. Je
proto zapotřebí si připomenout, že

VILA “

pytli, zabraňujeme tak, aby plnily
svůj význam v obci. O tom, že to
vypadá nehezky, není jistě třeba mluvit, protože si toho určitě všichni
všímáme (např. před obchodem Jednota).
Nebuďme bezohlední a třiďme
odpad pořádně! Za vaši spolupráci
předem děkujeme.

barevné pytle s vytříděným odpadem
sváží svozová firma dle harmonogramu, který obdržela snad každá domácnost, nebo je zveřejněn na webu
obce, a objemný odpad patří na sběrné místo do areálu obecních garáží.
Pokud vám doma z jakýchkoliv důvodů plný pytel vytříděného odpadu Otevírací doba sběrného místa:
překáží, vyvezte jej na sběrné místo, PO a ST od 8.00 do 16.30 hodin a
kde tento odpad můžete odevzdávat. v SO od 7.30 do 10.30 hodin.
Zbyněk Kulíšek
Pokud totiž přeplníme kontejnery
objemným odpadem nebo plnými

V ÝROČÍ 100 LET OD VZNIKU Č ESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A
VÝSADBA STROMOVÉ ALEJE V LOKALITĚ NAD HŘBITOVEM
V pátek 26. 10. 2018 proběhne
vzpomínková akce při příležitosti
100. výročí od vzniku Československé republiky s připomínkou všech
zemřelých z Lidečka v první světové
válce.
V 19.00 hodin vyjde lampionový
průvod od fotbalového hřiště a půjde
k pomníku padlých. Tam bude vzpomínková akce s pietou. Vše bude
zakončeno státní hymnou. Všichni

jste srdečně zváni si společně připomenout výročí vzniku naší republiky.
V sobotu 3. 11. 2018 si také připomeneme 100 let od vzniku Československé republiky tím, že nad hřbitovem směrem ke kapličce naše obec
ve spolupráci s našimi složkami a
organizacemi vysadí vzrostlé kaštany, lípy a také ovocné stromy. Celkem se jedná asi o 60 stromů. Náklady na pořízení stromů a přípravu

míst určených pro výsadbu zajistí
obec svými zaměstnanci.
Plánujeme, že cesta od hřbitova
po kapličku v Račném se časem stane jedním z krásných míst na procházku v přírodě s možností se potěšit malebnými výhledy na naši obec
a na krásnou krajinu.
Římskokatolická farnost Lidečko
poskytla pro výsadbu svoje pozemky.
Ing. Vojtěch Ryza
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S ETKÁNÍ SENIORŮ

CENTRUM

PRO RODINU

Jsme děkanátní pastorační centrum zřízené arcibiskupstvím, aby se místní církev svou pastorační praxí
přiblížila co největšímu množství farníků. Činnost vychází z obecných potřeb pastorace v daném regionu,
směřuje k podpoře spokojeného života rodiny a je svěřená pod ochranu Svaté rodiny z Nazaretu.
Ve farnosti Lidečko se nám podařilo založit klub
maminek, které se schází každé pondělí od 9.30 na
faře v Lidečku. Tento klub je určen všem maminkám
(nejen) na mateřské dovolené.
Klub nabízí: čas prožitý v uvolněné atmosféře s jinými
maminkami a dětmi, povídání si, sdílení se, modlitbu,
pohybové hry a hraní, zábavné a tvořivé činnosti, omalovánky a různé pracovní listy.
Dále naše aktivity a činnosti směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů.
Programy pro rodiny: kurzy, vzdělávací semináře, prvomájová pouť na sv. Hostýn.
Programy pro ženy a pro muže: semináře, aktivity

Velice milé a příjemné bylo SETKÁNÍ SENIORŮ, které proběhlo v
úterý 9. 10. 2018 ve Spol. centru v
Lidečku.
Na zahájení programu promluvil
starosta obce Ing. Vojtěch Ryza, místostarosta obce pan Zbyněk Kulíšek,
za Společenský klub paní Milena
Pavlíková a účastníky tohoto setkání
pozdravil i místní kněz P. Petr Martinka. Starosta obce seznámil všechny
přítomné s prezentací k výročí 10 let
od Vesnice roku. Kulturní program
zahájili Nebojsové, kteří si připravili
vzpomínkový program na akce, které
se za posledních 10 let v obci udělaly.
Na harmoniku Nebojsy doprovázel
MDDr. David Macháč, děti z Malého
Valášku vystoupily s pásmem Dráteníček. Pan Hlavica z Val. Polanky
předvedl svoji show „Dvojí tváří
v jedné osobě“ a na závěr kulturního
programu zaznělo několik básní a písní v podání Nebojsů a jejich hostů. Po
pohoštění, o jehož roznos se postaral
výbor MS ČČK Lidečko, následovala
volná zábava s kapelou Fanynka.
Děkujeme všem seniorům, kteří se
v hojném počtu této akce zúčastnili, a
děkujeme také všem, kteří se podíleli
na organizaci a přípravě tohoto setkání.
kulturní komise

VSETÍN – CPR VSETÍN
pro otce s dětmi, víkendy pro matku a dceru, biblické
tance, kluby maminek
Programy pro snoubence a manželské páry: přípravy
snoubenců na manželství, manželské večery, obnovy a
společenství mladým manželům do 5 let společného života
Programy pro děti: tábory, víkendovky
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T ÁBOR „J EDEME DÁL …“

„Jedeme dál....” - tábor pro
všechny chlapce a dívky z naší i okolních vesniček, který se uskutečnil na
chatě ve Valašské Bystřici ve dnech
19. - 24. srpna 2018. Děti a mladí se
proměnili v námořníky - statečné námořníky v čele se svým kapitánem a
společně pluli přes několik ostrovů:
ostrov Radovánek, Lenošení, Hazardu, Pultanella aj., až k ostrovu Pokladu.
Celkem se zúčastnilo cca 60 dětí a
mladých. Děti vytvořily úžasnou partu
a společně jsme prožili spoustu legrace, zážitků, kamarádství a dobrodružství v lese, v okolí a i jako správní
námořníci v blízkém rybníce.

S CHOLIČKOVSKO - MINISTRANTSKÝ TÁBOR 2018
Školní rok opět rychle uběhl a na něj navázal čas
prázdnin, který je spojen také s tábory. My jsme se letos
vydali na tábor trochu netradičně, neboť nás doprovodili
i ministranti z naší farnosti. Společně jsme vyjeli do
Prasklic, které byly od 22. – 27. 7. 2018 naším útočištěm.
V neděli jsme se sešli i s nabalenými věcmi u fary,
kde nás přivítal průvodce se svými pomocníky a vzali
nás na výlet. Cestou jsme však zabloudili a skončili
v džungli plné nejrůznějších zvířat. Všem nám tak začal
boj o přežití a zkouška ve zdokonalování všech svých
schopností a dovedností. Proto jsme se rozdělili do skupinek, aby nám šly zadané úkoly zvládnout lépe. Pomalu
jsme si na život v džungli začali zvykat, když v tom nás
od vydatné večeře vyrušili ustrašení indiáni i se svou
náčelnicí. Žádali od nás pomoc, protože jim nepřátelský
kmen unesl jednoho indiána a k jeho navrácení bylo potřeba pokladu. Měli s sebou jen starou legendu, podle
které jsme s nimi měli poklad najít. Proto jsme po zbytek
tábora sbírali indicie, díky kterým jsme dostávali klíče

k truhle a spoustu informací.
V úterý za námi přijel otec Petr a odsloužil nám mši
svatou na poutním místě Křéby. I po cestě k tomuto místu jsme zahráli pár her. Další den jsme našli na dveřích
dopis od nepřátelského kmene, podle kterého jsme měli
najít místo, kde přenechat poklad a získat ztraceného
indiána. Proto jsme se všichni vydali podle mapy na cestu a po zdolání nejrůznějších nástrah a překážek jsme
vzácný poklad našli a získali uneseného indiána zpět.
Vše tak dobře dopadlo. Každý zjistil, že sice musí být
silný a bojovat, ale když nedržíme spolu, je nám naše
síla skoro k ničemu.
Tento tábor byl hezky strávený čas prázdnin, který
jsme si moc užili, jak „cérky“, tak „ogaři“. Domů jsme
odjížděli s mnoha zážitky a úsměvy na tvářích. Na památku jsme si přivezli indiánská trička a stejné ponožky,
ze kterých jsme měli velkou radost.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a jakkoli nám
pomohli. Už teď se těšíme na další rok.
scholička
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P OPRÁZDNINOVÉ

VÝLETY SCHOLY

Od září začala opět fungovat schola i scholička.
Ve schole jsme s novým školním rokem podnikli
hned několik akcí:
V sobotu 8.září jsme se již tradičně vydali na pouť do
Žarošic. Děkujeme panu Sekulovi za nasvětlení sochy a
ochotným tetičkám za květinovou vazbu. Při cestě na
toto poutní místo jsme také navštívili v Boršicích o. Antona Kasana.
Další akcí bylo krátké soustředění, kde jsme kromě užívání si společných chvil pilně trénovali nové písničky a
připravovali vše ke 12. Setkání schol, které se uskuteční
v naší obci 17. listopadu. Tímto vás všechny srdečně
zveme. Více informací na plakátku.
Děti ze scholičky pilně připravovaly podzimní dekorace
na Misijní neděli a s ní spojený Misijní jarmark a koláč,
který proběhl v neděli 21. října.

P ŘIPOMENUTÍ 30. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ SCHOLY V L IDEČKU
Děvčata ze scholy v Lidečku
uspořádala v neděli 7. 10. 2018 oslavu ke 30. výročí od založení scholy v
naší farnosti.
Slavit se začalo děkovnou mší
svatou, kterou sloužil P. Josef Čunek
a kazatelem byl P. Jaroslav Špargl.
Přijeli však i další kněží, kteří v naší
farnosti dříve působili: P. Antonín
Koman - samotný zakladatel scholy v
Lidečku, P. Jiří Šolc, P. Jan Bleša a
nechyběl ani náš pan farář P. Petr
Martinka.
Po mši svaté proběhlo společné
setkání současných i bývalých členů
scholy v malém sále Spol. centra, kde
byl prostor pro popovídání, zavzpomínání, zhlédnutí připravené prezentace nebo prohlížení alb. Nedělní odpoledne se neslo v příjemné atmosféře. Radost, vděčnost, ale také dojetí

bylo znát u většiny účastníků tohoto
setkání. Toto výjimečné nedělní odpoledne jsme zakončili svátostným
požehnáním, které hudebně doprovázel P. Jaroslav Špargl.
Děkujeme všem, kdo nám jakkoliv pomohli tuto vzpomínkovou akci
uspořádat, všem členům scholy, kteří
přijali naše pozvání, a také Pánu Bohu, že schole v naší farnosti žehná a
můžeme se těšit z tak dlouhého fungování. Vážíme si všech, kdo nás v
této činnosti podporují. Fotografie
z této akce můžete najít na facebooku
farnosti Lidečko nebo na webu obce.
Zpětné reakce samotných účastníků setkání:
 „Veliký dík za dnešek. Spustily jste
velikou vlnu upřímné radosti a
vděčnosti. Máme z dnešního setkání
hlubokou radost. Jste super!!!“

 „Zdravím a jsem rád, že jsem mohl
aspoň symbolicky oslavit 30 let
scholy. Bylo to úžasné. Ať Vám Bůh
žehná.“
 „Chtěla bych vám všem opravdově
poděkovat za výborný nápad, velmi
milé, srdečné a perfektně zorganizované setkání pro ty, kteří prošli
scholou v Lidečku od jejího založení až po současné členy. Jistě jste
přípravě věnovali spoustu času, sil
a energie a za to patří každému z
vás, kdo jste se na setkání jakýmkoliv způsobem podíleli, obrovský dík.
Je vidět, že schola v Lidečku pořád
žije, a to naplno. Že rozvíjíte dary,
které jste dostali a vedete i ty nejmenší děti tímto způsobem k víře.
Těší mě to moc a vzpomínky na naše zakládání scholy, veškeré zpívání, nadšenost a chuť se i za třicet let
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nevytratily a žiju z nich pořád. A
vnímám, že čím více let mě přibývá,
tím jsou ty vzpomínky silnější. Proto
vám všem od srdce děkuju. I maminkám za připravené občerstvení
a všem ostatním. Vážím si toho, že
jste i přes jiné vaše úkoly (jistě jich
máte mnoho) a plány měli chuť a
zvláště čas něco takového uskutečnit. Bylo za tím vidět kus práce,
úsilí a tu živou víru ve farnosti.
Opatrujte se všichni, mějte se hezky
a budu se těšit na setkání třeba po
čtyřiceti letech.... dá-li Bůh.
 „Pěkné dnes, cérky. Poděkování
všem.“

ČČK INFORMUJE...
Ve dnech 13. 8. - 18. 8. 2018 se uskutečnil nultý ročník příměstského táboru místní skupiny ČČK Lidečko.
Kapacita tábora se k našemu překvapení velmi rychle
naplnila. O devatenáct dětí ve věku od 4 do 8 let se starala děvčata, která do kroužku Mladých zdravotníků
chodila v dřívějších letech. Téma tábora bylo podle televizní předlohy „S Hurvínkem za lékařem“. Děti si o
možných úrazech, které se jim nebo v jejich blízkosti
mohou stát, s vedoucími povídaly, ukazovaly si, jak se
první pomoc při určitých událostech poskytuje. Přes den
hrály různé hry a soutěže k danému úrazu, o kterém si
ten den vyprávěly. Během týdne si společně udělali i
výlet na Čertovy skály. Na konci tábora proběhlo vyhlá-

šení vítězů, předání odměn a diskotéka.
Ještě tentýž den, večer, jsme se celý výbor místní
skupiny ČČK i se svými rodinami a některými vedoucími tábora sešly na společnou opékačku. Původní plán u
motorestu nevyšel, a tak jsme nakonec opékali na Výsluní, kde měly také děti možnost využít dětské hřiště.
Byl to velmi hezký podvečer, při kterém manželé i děti
konečně měli možnost vidět, které „tety“ chodí
s maminkou na schůze a na různé akce.
Doufáme, že se z této akce stane tradice, abychom
alespoň částečně vynahradily našim rodinám čas, který
věnujeme ČČK.
výbor místní skupiny ČČK

Oznamujeme občanům, že u níže uvedených hrobových míst skončil, nebo v roce 2018 končí nájem hrobového místa. Žádáme občany - nájemce uvedených hrobů, aby se do 14. 12. 2018 dostavili na obecní úřad k sepsání smlouvy
popř. dodatku ke smlouvě o nájmu a zaplacení nájmu hrobového místa na další období. Bližší informace o hrobovém místě nebo čísle hrobového místa vám podáme na OÚ Lidečko - telefon 571 447 945. Ve vývěsce u prostřední
brány hřbitova byl vyvěšen plán hřbitova s označením hrobových míst, kterým končí nájem.
.

Hrob číslo:
18, 184, 221, 249, 251, 252, 262, 285, 293, 297, 324, 329, 336, 416, 527, 543, 544, 553, 628
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M ŮJ KNIHOVNÍČEK
pro nový školní rok 2018/2019 je pro
všechny čtenáře a čtenářky připraven v
naší knihovně

KNIHOVNÍ
KNIHOVNÍČEK
ČEK
Za každou třetí návštěvu tě čeká malé
překvapení.
PONDĚLÍ 14:00 - 16:30
STŘEDA 14:00 - 16:30
Zveme nejen malé, ale i velké čtenáře.
Můžete se těšit na množství knižních
NOVINEK.

O BCHŮZKA
SV .

M IKULÁŠE

A ČERTŮ

Plánujeme malou vsuvku do tradiční
obchůzky sv. Mikuláše a čertů.
Jedná se o to, že 3. 12. odpoledne by
se všechny skupiny sešly u Čertových
skal, kde by slavnostně byla zahájena
tradiční třídenní obchůzka po obci. Může to být velmi zajímavé setkání všech
skupin, občanů a návštěvníků obce.
V případě, že se vše dořeší a akce se
uskuteční, tak o přesném termínu budete včas informováni.
Ing. Vojtěch Ryza

S POLEČENSKÝ KLUB A O BEC L IDEČKO
PŘIPRAVUJE VE S POL . CENTRU V L IDEČKU
OD 11. DO 19. 12. 2018

VÝSTAVU BETLÉMŮ
Žádáme občany, kteří mají zájem o vystavení rodinného betlému na této akci, aby se přihlásili do pátku 30. 11. 2018 u p. Pavlíkové ve Spol. centru
(603 556 472) nebo na OÚ Lidečko (571 447 945).
Neváhejte a přineste své betlémy, protože bez vaší
spolupráce by výstava nemohla proběhnout.
Těšíme se na vaši spolupráci.

C HOVATELÉ

POŠTOVNÍCH HOLUBŮ VÁS

ZVOU NA VÝSTAVU , KTERÁ PROBĚHNE

15. 12. 2018

OD

9.00

DO

15
15.. 00

HODIN .

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

Obecní Zpravodaj vychází nepravidelně, dle potřeby a důležitosti příspěvků. Články do obecního Zpravodaje mohou předkládat
občané Lidečka. Všechny texty zpracovává redakční rada, která dbá na charakter Zpravodaje.
Členové redakční rady: Ing. Marcela Unzeitigová, Ing. Vojtěch Ryza, p. Milena Pavlíková, Mgr. Erika Garguláková a p. Růžena
Kopečková. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková.

