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V loňském roce pořádala dožínky Obec Horní Lideč
a v tomto roce jsme byli na řadě my - Obec Lidečko.
Z důvodu koronaviru jsme zvažovali, zda dožínky
udělat nebo ne a v jaké podobě. Nakonec jsme zrušili
program pod Čertovými skalami a zachovali děkovnou
mši svatou ve farním kostele.
Přede mší svatou jsme se sešli před Společenským
centrem v Lidečku v krojích, jak z Lidečka, z Horní Lidče, tak i ze Střelné včetně všech gazdů a gazdin.
V Lidečku, tak jak bývá zvykem, je gazda Miloš Mužikovský a Ing. Ludmila Mužikovská je gazdina. Jsme
velmi rádi, že tuto roli opakovaně přijímají a pomáhají
s dožínkami. Přišlo nás hodně v krojích a společně s naší
dechovou hudbou Lidečankou a chasou jsme se vydali
průvodem ke kostelu, kde nás čekal P. Antonín Pechál, a
společně jsme vešli do kostela. Při mši svaté kromě
obětních darů byly předány dožínkové koruny za obce
Lidečko, za Horní Lideč a za Střelnou. Koruny nesli
tradičně starostové jednotlivých obcí. Děkovnou mši

svatou sloužil P. Antonín Pechál, který má velký vztah
k Lidečku. Jeho rodiče se v Lidečku narodili a on zde
velmi často trávil své dětství. V současné době působí
ve Šternberku. Ten, kdo na mši svaté byl, asi nezapomene na promluvu P. Antonína, kde mluvil o tom, jak je
důležité děkovat, a uvědomili jsme si, jak v jednotlivých
jazycích zní slovo – děkuji. Na konci mši svaté jsme
zazpívali hymnu Hornolidečska: My, Valaši, třeba
jsme..
Po mši svaté jsme průvodem šli za doprovodu dechové hudby Lidečanky před Společenské centrum, kde byl
předán gazdině a gazdovi dožínkový věnec. Pro všechny
přítomné bylo připravené občerstvení včetně kyselice,
kterou uvařili v mateřské škole a pak ji vydávali včetně
nápojů naši zahrádkáři. K tomu nám asi hodinu hrála
naše dechovka Lidečanka. Bylo to velmi příjemné a přátelské posezení lidí ze všech tří obcí. Škoda že z Lidečka
přišlo velmi málo občanů. Z důvodu Covidu jsme posezení plánovali venku a k žádnému nakažení vůbec nedošlo.
Považuji dodržování všech tradic včetně dožínek za
velmi důležité nejenom pro příští generace, ale především i pro naše děti. Mládež by měla vědět, že nic není
samozřejmé a cokoliv vypěstovat stojí velké úsilí a kus
práce. Někteří říkají proč, vždyť si to koupím
v supermarketu.
Chci poděkovat všem, kteří přispěli k pěknému průběhu dožínek. Poděkování patří i panu Molkovi za koně
a kočár, který kromě gazdů povozil i děti. I přesto, že
letos to bylo díky Covidu trochu jinak, můžeme říci:
„Dožínky byly a bylo to moc dobře a byly fajn.“
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce
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V každém Zpravodaji věnujeme
pravidelný a velký prostor informacím o stavu rekonstrukce našeho motorestu na Penzion Čertovy skály.
V minulém týdnu byly dokončeny
podlahy a také byly osazeny všechny
dveře v prvním a druhém patře.
V pokojích a na chodbách jsou položeny koberce, v hlavních sále „A“ a
v zasedací místnosti je položený vinyl. Většina dveří s obložkami splňují protipožární odolnost 30 minut.
V těchto dnech se instalují svítidla v prvním patře. Ve druhém patře
jsou svítidla již namontována a
funkční. Svítidla jsou i ve velkém
hlavním sále „A“, které jsou ve tvaru velkých kruhů.
V ubytovací části nás čeká osazení nábytku a řešení spousty velkých i
malých detailů. Začíná se řešit kartový dveřní systém a další věci ohledně

chytrých řešení. Na motorestu máme
problém se signálem a chceme jej
řešit, což také bude stát nemalé finanční prostředky.
Stavební
práce
pokračují
v přízemí, kde se dokončují podlahy
z dlažby. Jediné, co zůstává stavebně
dokončit, je wellnes část, kde bude
vířivka a dvě sauny včetně odpočinkové části. Hrubé stavební práce jsou
dokončené a po výběru dodavatele
technologie wellness se dokončí obklady a další potřebné věci pro dobře
fungující relaxační části. Hrubé bourací práce ve wellness provedli brigádníci z řad studentů.
Řešíme problém se zakrytím
vstupních schodišť. Nové zastřešení
díky velkému množství ocelových
prvků je finančně náročné a musíme
rozhodnout, jak tento problém vyřešíme.

Od konce loňského roku řešíme provozního penzionu
Čertovy skály.
Přihlásilo se nám kolem 80 uchazečů různých profesí,
různého věku a zkušeností. Do finále postoupili 4 uchazeči,
kteří mají zkušenost s provozováním podobných zařízení.
Nakonec výběrová komise ve složení Bc. Čeněk Kuba –
odborník na gastro a hotelnictví, Ing. Vojtěch Ryza –
starosta obce, Ing. Jaroslav Rumánek MBA - radní,
Ing. Robert Šoman – člen kontrolního výboru doporučila
radě obce a zastupitelstvu obce, aby se od 1. 1. 2021 stal
provozním náš občan pan Josef Rumánek. Rada obce i
zastupitelstvo obce doporučení výběrové komise schválilo,
protože o zkušenosti a odborné zdatnosti p. Rumánka J.
nikdo nepochybuje a věříme, že to byla správná volba a tím
máme vyřešenou zásadní otázku.
Na provozním totiž bude záležet, jaké bude mít Penzion
Čertovy skály jméno, jak bude fungovat a také jak se bude
dařit finančně. Čeká jej po nástupu spousta práce, protože se
bude řešit dovybavení, materiál pro provoz penzionu, výběr
dalších pracovníků atd. Do doby nástupu se s provozním již
budou konzultovat různé problémy a návrhy řešení
provozních detailů v penzionu.
Přejeme provoznímu, aby se mu podařilo rozjet penzion
dle svým představ, a i přes mnoho problémů, které se budou
muset dořešit, se na jaro penzion otevře v plné parádě.
Ing. Vojtěch Ryza

Společnost Ateliér List nám dělá
studii celkového řešení zpevněných
ploch a výsadby zeleně nejen přímého okolí penzionu, ale také celého
venkovního kulturně společenského
areálu. Na minulém zasedání zastupitelstva byl představený první návrh
řešení, ke kterému jsme dávali připomínky. Chceme, aby nejen samotná
stavba penzionu pěkně vypadala, ale
také i její okolí.
Ještě nás čeká spousta práce na
dokončení penzionu, protože teď se
dořešují detaily, u kterých vzniká
nejvíce problémů.
Věříme, že se vše podaří dořešit a
penzion na jaro se otevře hostům.
Ukazuje se, že posunutí otevření bylo velmi prozíravé, díky tomu, co se
děje kvůli Covidu 19.
Ing Vojtěch Ryza
starosta obce

Na základě výzvy na nájemce „Bistra“ v Penzionu
Čertovy skály, která byla zveřejněna v různých médiích, na stránkách obce, u inzertních společností atd.
se přihlásili 4 uchazeči.
Možná je pro mnoho zavádějící název „Bistro“,
určitě se nejedná o rychlé občerstvení, kde se nebude
vařit. Naopak máme zájem, aby jídlo bylo kvalitní a
lákavé.
V těchto dnech probíhá výběr nájemce. Je vytvořená komise, která na základě předložených podnikatelských záměrů a osobních pohovorů doporučí radě
obce nejvhodnějšího nájemce.
O vybraném nájemci budete informováni
v dalším Zpravodaji. Nájemce potřebujeme vybrat již
s ohledem na to, že on bude hlavním v dořešení detailů vybavení kuchyně a výdejny jídel. Nebude se jednat vůbec o málo finančně náročné stroje a zařízení.
Ing. Vojtěch Ryza
Úřední hodiny OÚ Lidečko pro veřejnost
v době nouzového stavu
Po: 7.00 - 12.00
St: 11.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Ostatní dny dle domluvy.
K vyřizování svých záležitostí využívejte: e-mail,
datovou schránku, telefon, mobil.
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Práce na rekonstrukci spodního
pavilonu mateřské školy, kde vznikne
místo pro setkávání a tvoření,
pokračují, ale čeká nás ještě spousta
práce.
Rekonstrukce byla zahájena za 5
minut 12, protože do budovy již na
některých
místech
zatékalo.
Opravovat střechu nemělo smysl,
protože bylo jasné, že půjde dolů. Při
demontáži střechy se ukázalo, že i
některé
krovy
byly
prohnilé.
Budování nové střechy na základě
výběrového
řízení
realizovala
společnost IZOLINVEST, se kterou
jsme se domluvili, že některé práce
uděláme
našimi
zaměstnanci.
Provedli jsme odstranění staré střechy
od krytiny z tavené lepenky až po
krovy. Z důvodu ochrany před
zatečením celé budovy jsme položili
lepenku na stávající strop, což se díky
letošnímu deštivému počasí ukázalo
jako velmi důležité rozhodnutí.
Naši zaměstnanci a brigádníci
udělali skutečně kus práce a ušetřili
jsme nemalou finanční částku.
V těchto dnech se dokončuje
fasáda, výměna oken a vstupních
dveří, které realizuje firma Vojtěch
Fojtů. Zároveň našimi zaměstnanci
provádíme bourací práce uvnitř
budovy, kde je určitá změna
dispozice, ale hlavně se budou dělat
nová sociální zařízení, nové rozvody
elektrické energie včetně svítidel,
nové rozvody vodo-topo a nové

podlahy. Hlavní místnost pro skauty
se velikostně nezměnila, ale bude mít
novou podlahu a nové rozvody.
Místnost, kde se bude tvořit, se
velikostně nijak nezmění. Kromě
nových podlah a nových rozvodů
bude zcela nově vybavena. V těchto
dnech připravujeme žádost o dotaci
na vybavení, kde počítáme s dvěma
3D tiskárnami, kompletním aku
systémem
nářadí,
pracovním
stolářským
stolem,
pracovním
zámečnickým stolem a samostatnými
pracovními stoly, kde se bude
opravovat, tvořit a vyrábět.
Na základě výzvy se přihlásil náš
občan, který by vedl modelářský
kroužek a určitě by přivítal z řad
tatínků pomoc. Dále hledáme někoho,
kdo si vezme na starost tvoření v 3D
tiskárnách – jednalo by se o kroužek
výpočetní techniky se zaměřením na
3D tisk. Keramický kroužek bude do
těchto prostor přestěhován i s
keramickou pecí a bude mít zde své
skladovací prostory.
Věříme, že toto místo doplní to,
co v naší obci chybělo, a přispěje k
tomu, že jednotlivé složky a
organizace tam mohou tvořit a učit
své mladé členy a vzniknou nové
kroužky, které přispějí k tomu, že
naše děti a mládež se bude moci
rozvíjet v dovednostech, které je
potom třeba budou živit.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Zákon stanovuje, že kontrola každého komína kominíkem musí proběhnout minimálně jednou ročně.
Kdo toto nařízení nesplní, hrozí mu pokuta až deset tisíc korun. A je přitom jedno, jestli se jedná o domácnost 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 pohybuje okolo 500 Kč, což je ve srovnání s
možnou pokutou, ale především se škodou způsobenou požárem, zanedbatelná částka. Pokud u pojištěné nemovitosti začne hořet, protokol o provedené
kontrole samozřejmě nejvíce zajímá pojišťovnu. Pokud chybí, neznamená to,
že pojistné plnění zamítneme v plné výši, ale může se stát, že bude významně
snížené.
preventista SDH Lidečko

Na základě několika žádostí o
vysvětlení postupu ve věci prodeje
obecních pozemků v následujících
řádcích popíšu, jak se má postupovat.
V případě, že máte zájem o pronájem nebo koupi obecního pozemku nebo jeho části, podáte písemnou žádost, kde uvedete, o co máte
zájem, uvedete svoje iniciály, popíšete důvody pro koupi nebo nájem
a přiložíte náčrtek. Žádost může
být napsána i ručně. Žádost podáte
osobně na obecním úřadě nebo pošlete poštou.
V případě, že se jedná o pronájem, tak vaši žádost bude řešit rada
obce. Po seznámení se s žádostí
schválí záměr na pronájem, který
musí minimálně 15 dnů umístěn na
úřední desce a na stránkách obce.
Po uplynutí 15denní doby na nejbližším zasedání rady obce bude
žádost dořešena.
U žádosti o prodej obecního
pozemku nebo jeho části je to podobné, jenom s tím, že prodej řeší
zastupitelstvo obce. Žádost projedná zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání a v případě, že
z pozice obce nic nebrání prodeji,
tak zastupitelstvo obce schválí záměr, který musí být minimálně 15
dnů zveřejněn před rozhodnutím na
úřední desce a stránkách obce
Lidečko. Po uplynutí 15 dnů se na
nejbližším zasedání zastupitelstva
žádost opětovně projedná.
Zastupitelstvo projedná detailně
celou problematiku prodeje pozemku, zváží, zda nikdo nepodal na
základě zveřejněné výzvy nějaké
podněty, a buď prodej nebo směnu
schválí, nebo ne.
Obec Lidečko kromě pozemků
určených na stavbu nemá zájem
prodávat a každá žádost se zvažuje
s ohledem na plány rozvoje obce a
také, o jakou lokalitu se jedná a
přesně o co.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce
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Základní škola Lidečko zahájila
školní rok 2020/2021 dne 1. září
2020. V současné době navštěvuje
naši školu celkem 69 dětí, což je o 2
děti méně oproti minulému školnímu
roku. Na začátku školního roku došlo
k některým menším změnám
v personálním obsazení.
V 1. třídě vyučuje Mgr. Zuzana
Lucbauer Sochorová, ve 2. třídě
Mgr. Anna Šviráková, 3. třídu vede
Mgr. Lenka Pechalová, která se vrátila po rodičovské dovolené. Ve 4.
třídě učí Mgr. Erika Garguláková a s
5. třídou pokračuje Mgr. Michaela
Srbová. Náboženství vyučuje Mgr.
Marie Smolíková a Mgr. Petr Martinka. Jako účetní u nás pracuje paní
Zdeňka Zádrapová. Asistentky pedagoga působí v 1. třídě - paní Jana
Machů a ve 4. třídě Bc. Lenka Baklíková. Na pozici ,, pomocné práce ve
školském zařízení“ je u nás zaměstnána paní Gabriela Hrabicová. O
čistotu a údržbu školy se stará paní
Jitka Kubicová.
V období po ukončení vyučování
navštěvují některé děti školní družinu, kterou vede paní vychovatelka
Dominika Zádrapová. Zapsáno je 29
dětí od 1. po 3. třídu.
I nadále se žáci naší školy realizují v zájmových útvarech, které vedou
pedagogičtí pracovníci naší školy.
Svou činnost následně zahájily tyto
zájmové útvary: klub zábavné logiky
a deskových her, čtenářský klub a
kroužek anglického jazyka. Pomalejší děti si mohou své vědomosti a dovednosti opakovat a rozvíjet zábavnou formou v kroužku - doučování.
Kromě kroužku anglického jazyka
jsou ostatní zájmové činnosti hrazeny z projektu Šablony II, který byl
z důvodu onemocnění Covid – 19
prodloužen do 21. 12. 2020.
Jsme školou rodinného typu.
Menší počet dětí ve třídách
z pohledu psychologie ukazuje, že
jde o prospěšnou formu vzdělávání.
Učitelům umožňuje uplatňovat ve
větší míře individuální přístup a vytvářet intenzivnější socioemoční
vztahy s dětmi. Tím, že je na malých
vesnických školách celkově menší

počet dětí, je ve větší míře podporováno utváření osobních vztahů, což
platí pro žáky i učitele.
Od 14. 10. vyučujeme distančním
způsobem vzdělávání dle nařízení
Vlády ČR. Systém distanční výuky
zůstává stejný jako v minulém školním roce. Komunikace s dětmi a jejich rodiči probíhá v této chvíli prostřednictvím emailů, případně telefonicky. V současné době pracujeme
na spuštění komunikační platformy
Edupage a pedagogičtí pracovníci se
dále školí na doplňkové formě výuky přes Microsoft Teams. Distanční
forma výuky by měla platit do 1. 11.
2020, bude však záležet na vývoji
celkové situace v zemi.
S přechodem na distanční vyučování se významně proměnily požadavky na potřebné kompetence všech

zúčastněných – učitelů, žáků a rodičů. Zmizely navyklé jistoty, objevily
se nové výzvy. Znovu se potvrdilo,
jak důležitá je spolupráce školy a
rodiny. Více než kdy jindy potřebujeme v rodičích spojence, kteří jsou
pravidelně vtahováni do dění ve škole a mají tak ve větší míře možnost
sledovat pokroky svých dětí.
V současné době zaměstnanci
Obce Lidečko pracují na úpravě
vchodu do budovy školy, stejně tak
se upravuje interiér školy (malování
chodeb, úprava učebny výtvarné výchovy).
Na závěr jménem všech zaměstnanců Základní školy Lidečko přeji
hlavně pevné zdraví Vám i Vašim
blízkým.
Mgr. Alena Lišková
ředitelka školy

V rámci projektu Šablony II dne
6. října navštívili žáci ekologický
institut Veronica v Hostětíně.
Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku byl

připravený program na téma: Piju
mošty, což Ty? Žáci se dozvěděli o
významu ovoce, pěstování stromů, o
životě v ovocném sadu. Největším

zážitkem pro žáky bylo, že si všechno směli sami vyzkoušet. Posbírali si
jablka, omyli je, postrouhali, vylisovali a na závěr všichni ochutnali
mošt z čerstvých bio jablíček.
Žáci 4. a 5. ročníku se účastnili
programu Živá a mrtvá voda. Celý
program byl zaměřen na praktické
badatelsky orientované učení a zážitkové učení.
Největším zážitkem ovšem bylo
objevování tajemství vod potůčku
protékajícího zahradou, lovit síťkou
malé vodní živočichy a studovat je.
Většina z nich také poprvé viděla,
jak se čistí voda v kořenové čistírně.
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Přes všechny nejasnosti a komplikace jsme jako již každoročně strávili prázdninový čas na tábořišti
v Novém Hrozenkově.
Dne 28. června se do Hrubé Brodské sjela kupa nadšených benjamínků z Horní Lidče spolu s jejich tatínky vstříc novým zážitkům a dobrodružstvím. Všemi dny strávenými na
táboře je provázeli skřítci, a dokonce
je navštívil i skřítek Bělovous. Benjamínky z Horní Lidče vystřídali
benjamínci z Lidečka. Ti putovali
s broučky. O všechny děti na obou
turnusech bylo náležitě postaráno.
Kuchařka jim vařila skvělá jídla a
tatínci až do ranních hodin hlídali
tábor.

Benjamínky na tábořišti vystřídala vlčata. Po příjezdu byli kluci přijati na policejní nebo spíše vyšetřovací akademii. Celý týden sbírali
stopy a snažili se odhalit neznámého
zločince. Každý den vyšetřovali nějaký zapeklitý případ. Museli si poradit s únosem, otravou jídla, loupeží a
nakonec i s vraždou. Pro zdokonalení
atmosféry přijeli na návštěvu opravdoví policisté a ukázali jim skutečné
vybavení pro řešení případů, jako
jsou zbraně, pouta a tak podobně.
Z některých nováčků se na táboře
stala vlčata, jelikož dostali příležitost
složit vlčácký slib. Zločinec byl odhalen, všechny případy vyřešeny,
vyšetřovatelé a vedoucí vyčerpáni,
tudíž přišel čas k odjezdu domů a

uvolnění místa pro světlušky.
I světlušky se po příjezdu na tábor
proměnily do jiné role než obvykle.
Ještě před odjezdem dostaly dopis od
pana Neznámého, ve kterém je žádal
o pomoc při hledání bájného pokladu. Postupem času se však ukázalo,
že nejde o poklad hmotný, nýbrž o
ten nejcennějším poklad, který můžou v životě mít. V průběhu tábora
cérky získaly poklad přátelství, radosti, společenství a odvahy, také
sbíraly kousky mapy, které je následně měly zavést na místo, kde byl bájný poklad ukrytý. Když však mapu
seskládaly, poklad tam nebyl. To
byla velká zkouška trpělivosti. Ale
protože správný skaut se nevzdává,
poklad nakonec i přes všechna úskalí
a nebezpečí získaly. Nebylo to však
nic hmotného, protože tím největším
pokladem byly právě ony samy a je
jen na nich, jak s takovým bohatstvím naloží. Počasí nám celý týden
přálo, v noci nám občas byla trochu
zima, ale za ty roky už jsme odolní.
Stejně jako u vlčat i u světlušek se
skládaly sliby, máme mezi sebou
nové světlušky, ale i skautky. Nastal
čas odjezdu domů a příjezdu všech
vedoucích.
Letošní novinkou bylo totiž netradiční zakončení letního táboření. Do
Hrubé Brodské se sjeli všichni vedoucí, aby společnými silami dobyli
pevnost Boyard. Nejprve jsme museli obtížnými úkoly získat klíče a následně nápovědy k heslu do pokladny. Potom jsme sbírali potřebný čas
k získání pokladny. Drahocenné
sekundy jsme si vybojovali a získali
jsme poklad. Počasí nám nepřálo a
velmi pršelo. Ale i když jsme nemohli sedět u zapáleného ohně a zpí-

vat, strávili jsme tento večer u kamen
v kuchyni, kde jsme si navzájem sdělovali zážitky z uplynulých táborů.
Táboření bylo zakončeno a jeli jsme
domů.
Chtěli bychom poděkovat všem
vedoucím, kuchařkám, kteří obětovali svůj čas a jakýmkoliv způsobem
pomáhali při realizaci programu na
jednotlivých turnusech. Věříme, že
letošní tábory byly pro děti přínosem
nejen nových zážitků a dobrodružství, ale také poznatků a zkušeností
Skupina odvážlivců se o letošních
prázdninách rozhodla otestovat své
síly. Sbalili si své věci do krosen a
na pár dní putovali po okolí. Přespávali v lesích, vařili si na vařiči a během několika dní ušli téměř 55 km.
Velký dík patří Bombovi, který vše
naplánoval a zrealizoval. Všichni
zúčastnění budou jistě ještě dlouho
vzpomínat. V průběhu prázdnin ještě
benjamínci zamířili na výlet do Flascharova dolu, kde se díky skvělým
průvodcům dozvěděli také plno nových a zajímavých informací.
Školní rok byl zahájen a s ním i
tradiční družinové schůzky. Aby
však vedoucí získali nové tipy na
vedení dětí, bylo pro ně připraveno
školení na téma badatelství. Díky
lektorce z organizace LÍSKA se mají
děti na co těšit.
Kalendář akcí je přeplněný zajímavými výlety, oddílovkami, ale
vzhledem k nynější situaci budou
zatím probíhat pouze družinové
schůzky. O realizaci ostatních akcí
rozhodneme v souladu s nařízením
z Ústředí Junáka.
Přejeme všem v rámci možností
poklidný a úspěšný školní rok.
za skauty
Anna Nováková
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Při příležitosti 70 let od popravy
Antonína Janošíka, nedlouho poté i
Aloise Šimary, se Zastupitelstvo obce Lidečko rozhodlo těmto našim
bývalým občanům věnovat pamětní
desku. Pamětní deska bude umístěna
na pietním místě u kostela.

Antonín Janošík (*26. 7. 1926,
† 24. 10. 1950) se narodil v Lidečku
č. p. 16. Pocházel ze zemědělské rodiny a měl tři sestry – Annu, Františku a Marií. Jeho rodný dům se nedochoval, byl vykoupen Obcí Lidečko,

zdemolován a dnes v těchto místech
vede nová cesta do Račného.
Za války se stal Janošík partyzánem. Po komunistickém převratu
v únoru 1948 se rozhodl odejít do
zahraničí, což se mu v červenci 1948
podařilo. V Německu prošel několika uprchlickými tábory. Měl
v úmyslu odcestovat za strýcem
Aloisem Janošíkem do USA. Přesto
kupodivu do zámoří neodcestoval,
ale vrátil se zpět do Československa.
Údajně se vzkazem pro Rudolfa
Lenharda
z
Horní
Lidče
k organizování ilegální organizace
„Světlana“, kterou tvořili převážně
bývalí partyzáni. Po návratu do rodného kraje se začal bát uvěznění za
nepovolený pobyt v zahraničí, a tak
se nejprve, s pomocí své matky,
skrýval v okolí Lidečka. Rudolf
Lenhard Janošíka v jeho úkrytu někdy v říjnu 1948 navštívil a zapojil
ho do budování odbojové skupiny
„Světlana“. Janošík nepronikl mezi
lidi z vedení organizace, a protože
musel žít v ilegalitě, zůstával i mimo
hlavní proud jejích aktivit. Jeho hlavním útočištěm se stala neobydlená
chata ve Střelné, kde mu pomáhali
další členové organizace. Po zahájení
zatýkání Státní bezpečností dne
11. 3. 1949 se mu dařilo unikat až do

5. 4. 1949, kdy byl zatčen. Intenzivně se bránil (měl u sebe ruční granáty, samopal a pistoli) a příslušníci
StB mu jen taktak zabránili v použití
granátu. Statečně se choval i během
tvrdých výslechů a věznění. Dokonce připravoval útěk z věznice v
Uherském Hradišti, po odhalení příprav útěku dostal okovy i na nohy.
Zatčeni byli souzeni ve velkém kině
ve Zlíně (tehdy Gottwaldov) ve
dnech 24. - 29. dubna 1950 a Antonín Janošík byl uznán vinným podle
§ 1/1-3 zákona 231/1948 Sb. z velezrady a vyzvědačství a spolu z Rudolfem Lenhardem odsouzen k trestu
smrti . Popraven byl ve svých 24 letech dne 24. 10. 1950 v Uherském
Hradišti. V rodné obci nemohl mít
pohřeb a urnu s jeho ostatky pohřbila
jeho sestra až po roce 1968 na hřbitově v Lidečku. Jedná se o hrob číslo
424 – pátý vlevo od hrobu lidečkovských farářů. Po roce 1990 byl Antonín Janošík rehabilitován.
Dochoval se dopis, který před popravou napsal Antonín Janošík svému otci. Text dopisu svědčí o duši
popraveného Antonína Janošíka.
Druhým popraveným občanem
Lidečka byl Alois Šimara (*14. 3.
1921, † 27. 4. 1951) z č. p. 130., který byl popraven o půl roku později.
O něm vyjde samostatný článek.
Jelikož není možné zpracovat dané téma jen na stránkách obecního
Zpravodaje, tak uvádím seznam
zdrojů, ze kterých jsem čerpal informace:
Psáno před popravou, Leo Žídek,
2015
Horní Lideč – Obrazy z Historie,
Petr Odehnal, 2018
Případ Světlana – Proměny obrazu
třetího odboje, 2017
Agenti - chodci na popravišti, Ivo
Pejčoch, Prokop Tomek, 2010
Dále jsou tito naši občané vzpomenuti na pomnících ve Vsetíně,
Uherském Hradišti a také na pomníku Ústředního hřbitova města Brna.
Karel Matocha ml.
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Drahý Tatínku.
Přijmi ode mne poslední pozdrav s milou vzpomínkou
na Tebe. Vím, že jsi nevěděl, oč se jedná, když přijel autobus. Proto Ti chci ještě naposled poděkovat za Tvoji
lásku a za Tvoje vychování. Vždyť jsem si tu Tvoji lásku
ani nezasloužil. Byl jsem Ti špatným synem a Ty jsi měl
se mnou samé starosti. Proto Tě ještě naposled prosím
za odpuštění. Odpusť mi vše, co zlého jsem Ti udělal.
Vždyť snad již lepší otec ani nemohl být a já Ti za vše
Tvé dobro dělal jen starosti. A teď jsem Ti udělal ránu
největší. Musíš být však, tatínku, statečný. Vím, že ses
těšil, že až se vrátím, že Ti pomohu ve Tvé těžké práci.
Někdo má však v životě stále neštěstí a nás pronásledovalo stále. Osudu jen těžko vzdorovat.
Asi si, tatínku, nedovedeš představit, jak netrpělivě,
ba přímo šíleně jsem očekával, zda přijedete všichni.
Byla to pro mne velká rána, když jsem Tě neviděl a také
Karla a sestru Fanušu. Vždyť již skoro dva roky jsem Tě
neviděl, přesto jsem však stále na Tebe vzpomínal. Vždyť
Tebe, tatínku, maminku a Mařku jsem měl raději než
svůj život, přestože jsem Vám to neuměl dát najevo. Pro-

Každého z nás více či méně
ovlivňuje COVID 19.
Bohužel druhá vlna je tady a zasahuje i do naší nejbližší oblasti a
dochází k navyšování počtu pozitivních občanů. Proto je nutné, abychom s ohledem především na naše
starší a nemocné spoluobčany dodržovali základní hygienické požadavky a používali dezinfekci a roušky.
Když se někdo cítí nemocný, neměl
by chodit na veřejnost, ani do práce,
ani do obchodu atd. O koronaviru
toho bylo, je a asi ještě bude mnoho
řečeno a napsáno. Bez ohledu na to,

to, tatínku, mi odpusť a vzpomínej na mě v dobrém a
hlavně se za mě modli. I když Vám bude doma smutno,
nezapomínejte, že máte ještě Mařenku, kterou musíte
vychovávat a hlavně ať se netrápí vzpomínkami. Vždyť si
dovedeš představit, jak by to na Mařenku působilo.
Vždyť nevíme, co nás v životě čeká, a že jsem dostal
trest smrti, proto se nermuť. Vždyť Pán Bůh dopouští ale
neopouští. Hleď si hlavně zachovat zdraví a potěš maminku a Mařenku. Řekni také rodině a kamarádům, aby
si na mě vzpomněli modlitbou. Ani nevíš, tatínku, jak
potřebuji Vaše modlitby. Pozdravuj ode mne celou rodinu a všechny známe a ať mi odpustí, jestli jsem jim něco
zlého udělal. Také ještě za mne poděkuj Máni Remšíkové, že mě v poslední hodiny navštívila. Právě před chvíli
jsem přijal sv. přijímání a také za Vás za všechny jsem
se pomodlil.
Tatínku, snaž se ulehčit hoře a buď statečný. I já se
snažím být, i když se mi to stále nedaří. Buď s Bohem,
drahý tatínku, a nechť Tě Pán Bůh a matička Boží
ochrání ode všeho zlého.
Tvůj neštastný syn Tonda

co si o tom myslíme, dodržujme, co
je potřeba. Naše obec zatím řeší
opatření, které nařizuje vláda. Nejvíce můžeme být nápomocni, když budeme dodržovat to, co se má.
Bohužel jsme museli z důvodu
koronaviru zrušit tradiční setkání
s důchodci a náš tradiční Lidečkovský jarmark, což je velká škoda.
Uvidíme, jak se bude situace dále
vyvíjet a podle toho se budou řešit
další plánované akce.
Covid 19 má vliv také na rozpočty měst a obcí. Díky mimořádné dotaci propad nebude tak velký, jak se

předpokládalo. Bohužel není ještě
konec roku a situace díky koronaviru
v oblasti ekonomiky státu není vůbec
dobrá, což má samozřejmě velký vliv
i na příjmy všech měst a obcí. Jaký
bude celkový propad, to se ukáže na
konci roku. Velmi důležité bude, aby
se
co
nejdříve
problém
s koronavirem vyřešil. Čím to bude
déle trvat, tím to bude horší.
Doufáme, že to všechno brzy
skončí, zatím dodržujme poctivě to,
co máme, a buďme ohleduplní jeden
k druhému.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Vzhledem k vážné situaci s koronavirem, kterou Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo vyhlášením nouzového
stavu, se nebude letos konat tradiční Beseda s důchodci. I když se naši NEBOJSOVÉ pečlivě připravovali na své
vystoupení, musejí si ho nechat na „lepší časy“. Věříme, že to bude brzy a včas se vám ozveme. Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně zdraví.
Ničeho se nebojte a nebuďte smutní. My jsme sice staří, nejvíce ohrožená skupina, ale zato jsme super odolní.
Máme za sebou: Černobyl, nemoc šílených krav, prasečí a ptačí chřipku, závadné maso z Polska, alkoholovou prohibici (pančovaný rum) a jiné. Naše generace překonala tolik překážek, zákazů a příkazů, tak zvládneme i ten pitomý COVID-19.!!!
Že je tomu tak, to dokázali 27. srpna 2020 naši NEBOJSOVÉ (Jan Bajza, Jan Brhel a Alois Zádrapa), kteří se
nebáli a zúčastnili se 7. ročníku turnaje SENIOR CUP v pétanque v Luhačovicích. Ze 47 družstev vybojovali čestné
3. místo. BLAHOPPŘEJEME a děkujeme jim moc za chvályhodnou reprezentaci Lidečka.
Růžena Kopečková
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Každý rok připravujeme v naší obci příměstský tábor pro děti.
Letos tomu tak nebylo. Mohlo by se zdát, že jsme jej nepořádali
kvůli pandemii, ale důvod byl prostý - nebyly vedoucí nad osmnáct let, které by zajistily dozor. Tak snad nám do příštích prázdnin některé vedoucí dorostou, aby tato užitečná a dobrá akce
mohla pokračovat.
Na konci tábora jsme vždy měli táborák našeho výboru ČČK i
s rodinami. Nyní jsme ho uskutečnili na konci měsíce června.
Meteorologové a radar nás celý den upozorňovali na výskyt velké bouřky, právě navečer a nad naší dědinou. Ještě před pátou
hodinou přišla přeháňka a černé mraky se kupily všude kolem.
Na nebi to vypadalo velice divoce. Ale nic z toho nás neodradilo
zapálit oheň, narazit pípu a začít opékačku. K naší radosti se dostavili i všichni nejmladší členové našeho výboru, kteří se za poslední měsíce narodili - a nutno říct, že se opravdu hezky rozrůstáme. Asi jsme všichni měli už dost jarní karantény a chtěli
jsme se vidět, popovídat si, zasmát se, prostě být spolu. A také že
jsme byli...až do pozdních hodin, protože žádná bouřka se nekonala, takže jsme mohli společně opět prožít krásný večer.
Přes prázdniny jsme se věnovaly svým rodinám a neschůzo-

valy jsme, ale hned po prázdninách jsme se sešly, abychom postupně začaly plánovat a uskutečňovat naše akce, samozřejmě v rámci všech
různých vládních opatřeních proti epidemii koronaviru. Jednou z těchto uskutečněných akcí byla
brigáda natírání desek na pastorační dům v naší
farnosti.
Pozvolna začínáme s přípravou na naše velké
výročí 70 let od založení ČČK v Lidečku, které
bude příští rok.
výbor ČČK

Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže
ve sběru kelímků. Pro každého z vás je připravena odměna, kterou si můžete vyzvednout na
OÚ v Lidečku od 16. 11. 2020.
1. Rozálie a Matěj Fojtů
48 kg
2. Šimon Surových
42 kg
3. Marek Pochylý
4. Lukáš a Tomáš Kubicovi
5. Irena, Miriam a Jan Novotní
6. Václav a Lukáš Martinkovi
7. Vojtěch Šoman
8. Jiří Filák

9. Marianna a Dorotea Juřičkovy
10. Klára Smolíková
11. Šimon a Julie Satinovi
12. Lucie a Ondřej Bučkovi

33,5 kg
32,5 kg
28,8 kg
22,5 kg
22,4 kg
21,2 kg

16,5 kg
16 kg
16 kg
14,7 kg

13. František, Anežka a Vojtěch Smítkovi 14,5 kg
14. Alžběta Slováčková
15. Sára Tvarůžková

14,4 kg
3,5 kg

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

