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ZPRAVODAJ II.
LIDEČKO - VESNICE ROKU 2008

Vážení přátelé a příznivci dechové hudby,
jak už asi víte, naše dechová hudba Lidečanka oslavila krásné výročí 100 let. Na začátku roku jsme
s obavami plánovali, jak to všechno zvládneme a zda se
nám vše podaří připravit dle našich představ. Musíme
přiznat, že to vůbec nebylo jednoduché. Naším velkým,
ale zároveň náročným cílem bylo k tomuto výročí natočit nový hudební nosič. Zkoušky probíhaly po sekcích a
v omezených možnostech. První datum nahrávky o Velikonocích se bohužel neuskutečnil, a tak nám covid-19
uzavřel další činnost. V přesunutém datu na konec května nám svitla poslední naděje a taky možnost zrealizovat
veškerou přípravu k festivalu, který se koná vždy první
červencovou neděli. Nahrávání hudebního nosiče se přes
všechny komplikace nakonec k naší spokojenosti uskutečnilo a CD se vydalo na cestu do druhé stovky působení naší dechové hudby. Nejtěžší úkol byl za námi, ale
příprava na festival a oslavu nás teprve čekala. Bylo ná-

ročné skloubit pracovní povinnosti a přípravu oslav a
festivalu, ale nakonec se nám to podařilo!
V neděli 4. 7. 2021 vedly naše kroky na mši svatou,
která se sloužila jako poděkování všem muzikantům,
zpěvákům, jejich rodinám a za zemřelé z kapely, kteří se
zasloužili o to, že jsme se dožili tak krásného výročí. Při
této příležitosti nám otec Petr požehnal dřevoryt sv. Cecílie - patronky hudebníků. Poté bylo připraveno
v malém sále Společenského centra malé posezení. Po
dobrém obědě jsme se přesunuli do kulturního areálu
nově zrekonstruovaného Penzionu Čertovy skály pod
Čertovými skálami. Program začal představením nových
písní a nových členů Lidečanky, kteři i když máme 100
let, podstatně snížili věkový průměr na 34 let. Je krásné,
že s přibývajícím věkem vlastně pořád mládneme. Vyvrcholením oslavy byl náš nejvzácnější host, kterým byla
všem známá kapela Moravanka. Přijali naše pozvání již
na začátku roku, kdy se ještě nevědělo, jak to všechno
dopadne. Nám nezbývalo nic jiného než doufat, že to
vyjde. A vyšlo to! Bylo to znát na hojné účasti a vyjádřeným potleskem.
Snad se nám podařilo důstojně oslavit toto výročí, ale
určitě by to nešlo bez pomoci ostatních. Tímto chceme
poděkovat všem našim posluchačům a příznivcům, velké poděkování patří starostovi obce Ing. Vojtěchu Ryzovi, Společenskému klubu Lidečko, všem z obecního úřadu a také našim sponzorům.
Nové nebo i dřívější CD naší kapely je možné si zakoopit na Obecním úřadě v Lidečku.
Děkujeme a těšíme se na vás při dalším vystoupení
naší dechovky!
Petr Zádrapa
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V červnu se nám podařilo zkolaudovat zrekonstruovaný Motorest
Čertovy skály.
Nebylo to vůbec jednoduché, protože u takových budov, které slouží
veřejnosti, jsou velmi náročné požadavky na protipožární, hygienická,
bezpečnostní opatření atd. Požární
bezpečnost je zásadní, a tak 90 %
odolností. Museli jsme volit materiály, které splňují protipožární normy to se týkalo třeba koberců. Hygienické normy a předpisy jsou především
u wellness a vaření velmi přísné a
pro splnění kolaudace jsou zásadní.
Všechno jsme splnili, i když je pravda, že dodržení těchto náročných požadavků si vyžádalo značné finanční
prostředky. K celkové částce za provedenou rekonstrukci se vrátíme
v příštím Zpravodaji, kde bude také
podrobnější rozpis všech nákladů.
Pro připomenutí pár řádků ve
věci projekčních prací:
Studii rekonstrukce zpracoval
Ing. arch. Jan Šugl z Brna. Po odsouhlasení studie dokumentaci pro stavební povolení a realizační dokumentaci realizoval architektonický
ateliér Brno, s.r.o. pod vedením Ing.
arch. Zdeňka Bureše. Změnu projektu provedl Jaroslav Buček. Na barevném sladění a doladění jsme spolupracovali s Ing. arch. Alenou Maňákovou. Projekt na venkovní celkové
řešení vypracoval Atelier List Uherské Hradiště.
Přes problémy, které se musely
rychle řešit, se podařilo rekonstrukci
dokončit dle možností. Myslím si, že

ve velmi dobré kvalitě. Původně
jsme počítali, že budeme rekonstruovat na etapy. Nakonec jsme na zastupitelstvu rozhodli, že provedeme celou rekonstrukci, i když bylo jasné,
že si musíme vypůjčit a že to nebude
jednoduché. Což se potvrdilo. Ale
při navýšení cen, které je v dnešní
době neuvěřitelné, stálo by nás to
daleko více. Možná jsme to dokončili za minutu dvanáct.
Bohužel dokončením stavby to
neskončilo, ale teprve začalo. Jedna
věc je postavit a druhá je provozovat.
Vlastní provoz popisuje další článek.
Na jednotlivá řemesla, práce a dodávky jsme dělali poptávkové a výběrové řízení, proto se na stavbě vystřídala spousta dodavatelů a řemeslníků. Neměli jsme centrálního dodavatele, což se ukázalo jako zásadní,
protože prací, se kterými se původně
nepočítalo, byla spousta, a tak by se
nám stavba velmi prodražila.
Po ukončení stavby je potřeba také poděkovat, a to v první řadě koordinátorovi všech prací panu Josefu
Kulíškovi, který zároveň řešil a kontroloval stavební – zednické práce.
Čekalo jej hodně problémů, které se
musely vyřešit velmi rychle a často
se ani netušilo, že mohou nastat. Po-

tvrzuje se, že rekonstrukce s sebou
nese mnoho problémů, které ani nejlepší projektant nedokáže předpokládat a naprojektovat všechno beze
změn. Dále poděkovaní patří všem
zaměstnancům obce, ale především
Josefu Gargulákovi, který nastupoval
na začátku stavby jako vedoucí stavby a potom jej vystřídal Petr Martinka. Velké díky patří radě obce, protože jsme se museli scházet velmi často a společně rozhodovat velmi rychle. Dále poděkovat se sluší Ing. Josefu Gargulákovi, který kontroloval a
řešil problémy u vzduchotechniky a
vodo-topo, Ing. Petr Gargulák řešil
kontrolu a problémy u elektroinstalace, při řešení elektro vybavení mu
pomáhal Ing. Robert Šoman, Ing. Jaroslav Rumánek řešil webové stránky, marketing, propagaci a také daroval své fotografie do pokojů a do
chodeb. Obec Lidečko zaplatila jejich výrobu. Určitě patří poděkování
všem zaměstnancům obce, protože
z důvodu penzionu přibylo hodně
práce, která je nad rámec standartní
práce. Pro připomenutí je také potřeba zopakovat díky všem brigádníkům na začátku rekonstrukce, kde se
prováděly bourací práce. Některé
práce byly zhotoveny zdarma.
Rekonstrukce budovy je za námi,
ještě nás čeká dořešení venkovních
prostor, ale hlavně si moc přejeme,
aby penzion fungoval, nebyl ve ztrátě a zároveň dělal velmi dobré jméno
našemu Lidečku.
Ing Vojtěch Ryza
starosta obce

Občané Lidečka děkují touto cestou všem členům
obecního zastupitelstva za náročnou, obětavou práci a
těsnou spolupráci se starostou obce Ing. Vojtěchem Ryzou, který všechno řídil velmi často i nad rámec svých
pracovních povinností. DĚKUJEME.
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V sobotu 3. 7. v 10.00 hodin se
poprvé
penzion
otevřel
pro
návštěvníky, kteří se mohli ubytovat,
dobře
najíst
nebo
občerstvit
v restauraci. Byl zahájen vlastní
provoz.
Provozovatelem celé budovy je
Obec Lidečko v rámci své
hospodářské činnosti. Jak to bývá,
nebyl rozjezd úplně bez problémů.
Provozní Josef Rumánek tam musel i
spávat, aby se všechno doladilo.
Patří mu velký dík a obdiv, protože
jedna věc je postavit, ale zajistit
provoz je mnohdy horší, protože se
pracuje s lidmi. Vlastní provoz často
ukáže na věci, které nebyly dořešené
nebo je potřeba je doladit. Prostě
musí si to všechno sednout. Vůbec
nám nepomáhá to, že dodávky
některých věcí nebo výrobků
z důvodu covidu-19 se protahují a
nejsou tak rychlé jako dřív. Slyšíme
často: „Rád to udělám, ale musíte
počkat, až mně dojde to a to. Dřív to
došlo do týdne a teď čekáme i dva
měsíce.“
Všichni víme, že i když bude
stavba i všechny prostory pěkné,
klíčové bude, jak se návštěvník cítil
a především, jak byl spokojený
s jídlem, obsluhou, úklidem a se
službami. Všichni víme, že často si
vzpomínáme ne na to, jaké bylo
někde světlo nebo nábytek, ale spíše
na to, jak byl příjemný personál a jak
nám chutnalo. Tato pravda platila,
platí a bude platit stále. Všechen
personál má na starosti provozní
penzionu J. Rumánek. Nikdo mu do
výběru
nemluví,
protože
on
zodpovídá za provoz a on si musí
vytvořit fungující tým zaměstnanců,
na který je spolehnutí a jsou
profesionálové ve svých oborech.
V dnešní době je velký problém
především s kuchaři. Na trhu práce je
jich velký nedostatek, a to především
v době sezony. Je jich málo a tomu
odpovídá i finanční ohodnocení. Pro
zajištění provozu je nutné mít 2
recepční, 4 servírky – číšníky,
pokojskou, pomocnou pracovnici do
kuchyně, 2 hlavní a 2 pomocné
kuchaře. V době sezony to

samozřejmě nestačí a musí se
využívat pracovníků na dohodu na
posílení číšníků, úklidu atd. U počtu
rozhoduje také to, že se pracuje o
sobotách a nedělích a i odpoledne či
večer. Při takovém počtu je nutné
mít také příjmy. Proto je důležité
investovat do reklamy, do různých
sociálních sítí, do ubytovacích
portálů, do marketingu. V oblasti
propagace spoléháme na spolupráci
všech obcí v Hornolidečsku, protože
když se někdo u nás ubytuje, je
potřeba mu nabídnout program na co
nejvíce dnů. V rámci Hornolidečska
to možné je. Velmi nám pomůže,
když
se
podaří
zrealizovat
cyklostezka i v Lidečku. Výsledek
naší žádosti o dotaci se dozvíme
v prvním týdnu v srpnu. Po
dokončení bistra počítáme i s jeho
otevřením, což samozřejmě znamená
zajištění dalšího personálu.
Každý měsíc bude provozní
podrobně informovat radu obce o
provozu včetně informací o příjmech
a výdajích. Jednou za tři měsíce bude
podrobně informováno zastupitelstvo

obce. Počítáme s tím, že co půl rok
bude zastupitelstvo provádět revizi
provozu a zamýšlet se dále ve věci
směřování penzionu.
Podle prvních ohlasů z okolí a
prvních návštěvníků se zahájení
provozu podařilo a ohlasy jsou
většinou velmi pozitivní. Provozní
má před sebou velký a nelehký úkol
a má naši plnou důvěru, že se mu
podaří vytvořit stabilní personál a
návštěvníci k nám rádi zavítají a také
se rádi vrátí. Věříme, že na podzim
nedojde k zavření hotelů a restaurací,
protože to by byl pro nás velký
problém.
Moc bych si přál, že i přes velké
obavy provoz ukáže, že to byla dobrá
volba. V prvních úvahách bylo, že
Obec Lidečko bude provozovat
pouze ubytovací část a gastro bude
provozovat někdo jiný – bude
v nájmu. Díky provoznímu J.
Rumánkovi zastupitelstvo změnilo
názor a zkoušíme provozovat celý
penzion.
Ing Vojtěch Ryza
starosta obce

Podařila se dokončit po stavební
stránce celková rekonstrukce budovy
bývalého Motorestu Čertovy skály.
Vše bylo velmi náročné jak stavebně,
tak i finančně. Přes mnoho problémů
se rekonstrukce podařila a u budovy
je dokončena.
Velmi nás potěšilo, že se na zrekonstruovaný motorest přišlo podívat
v rámci Dne otevřených dveří ve
středu 30. 6. 2021 hodně lidí z okolí
a také mnoho našich občanů. Tím,
že penzion nebyl ještě v provozu,
mohli si návštěvníci projít všechny
prostory od všech pokojů, přes ku-

chyň, salonek, wellness část a také
nedokončené bistro. Ohlasy nás velmi potěšily, i když jak to bývá, tak
bychom něco udělali jinak. Pro návštěvníky bylo připraveno zdarma
malé občerstvení, které také určitě
potěšilo. Věříme, že i díky tomu, že
se přišla podívat spousta návštěvníků, byla velmi dobrá reklama a
upoutávka na vlastní provoz. Bohužel při provozu již není možné si
všechny prostory projít, a to
z důvodu hygienických opatření a
také proto, že některé pokoje budou
obsazené.
Ing. Vojtěch Ryza
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Je velmi málo lidí, které nezajímá, jak to vypadá s cyklostezkou od
Lužné přes Lidečko a dál.
S velkým očekáváním celé zastupitelstvo obce, a nejenom naší obce,
čekalo na výsledek žádosti o dotaci
na II. etapu cyklostezky Bečva-Vlára
-Váh. Původně jsme měli znát výsledek žádosti do konce června. Nakonec výsledek žádosti přišel koncem
července. Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI podpořil realizaci
II. etapy cyklostezky částkou ve výši
183 544 494 Kč. Jedná se o úsek
v části obce Lužná, na katastru obce
Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy. Ze všech podaných žádostí o
dotaci se žádost Sdružení obcí Hornolidečska na II. etapu vymykala nejen velikostí dotace, ale také územím, které se řeší. SFDI poskytuje
dotaci ve výši 85 % ze způsobilých
výdajů. Právě u způsobilých výdajů
je problém, který pro nás znamená
ještě mnoho jednání, než řekneme,
že do toho půjdeme. Základní pro-

blém je ve výši dofinancování našeho podílu na realizaci cyklostezky.
Uznatelné náklady na realizaci cyklostezky na našem katastru jsou dle
SFDI 94 697 139 Kč. Z toho jsme
získali dotaci ve výši 80 492 568 Kč
což činí 85 % ze způsobilých výdajů.
To znamená, že musíme dofinancovat 14 204 571 Kč a k této částce
musíme připočítat nezpůsobilé výdaje, které nám vyřadil SFDI po kontrole, a to ve výši 9 084 278 Kč. Před
podáním žádosti jsme měli nezpůsobilé výdaje 7 624 622 Kč. To znamená, že naše dofinancování by činilo
30 913 472 Kč. Dále máme obavy,
že díky cenám železa a dalších materiálům výběrovým řízením cenu nesnížíme, ale spíše naroste a to budou
další nezpůsobilé výdaje. Tato částka
je pro nás tak vysoká, že nám ji žádná banka nepůjčí. My máme připravený úvěr na cyklostezku ve výši 13
mil. Podobné problémy mají všechny 4 obce, které realizují II. etapu.
Při realizaci I. etapy (Ústí, Leskovec,

Valašská Polanka a část Lužné) pomohl finančně Zlínský kraj. Podobně
postupujeme také my. Hned po sdělení, že jsme získali dotaci, zahájili
jsme jednání se Zlínským krajem.
Předběžně bychom chtěli, kdyby
nám Zlínský kraj pomohl dotací ve
výši 10 %. Věříme, že se nám podaří
nejen získat dotaci od Zlínského kraje, ale také budeme jednat se SFDI
ve věci nezpůsobilých výdajů. V září
bychom rádi vypsali výběrové řízení,
a když všechno dobře dopadne, zahájili bychom stavbu v únoru nebo
březnu příštího roku a dokončení by
bylo v roce 2023.
Velmi se těším a určitě nejen já,
až se projedeme po cyklostezce i u
nás v Lidečku. Nemluvě o tom, že
cyklostezka velmi pomůže i našemu
Penzionu Čertovy skály. Samozřejmě, že o tom, jak se to vyvíjí
s cyklostezkou, budete informováni
na stránkách www.lidecko.cz a ve
Zpravodaji.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Vzhledem k stávající, ne moc
příznivé situaci jsme musely upustit
od dalšího plánovaného termínu výroční schůze spojené s oslavou 70.
výročí od založení místní skupiny
ČČK v Lidečku. Zda toto výročí
oslavíme po letních prázdninách nebo ho necháme na další výroční
schůzi, se rozhodneme až podle epidemiologické situace.
Nicméně jsme přesto nezahálely.
V měsíci červnu jsme pomáhaly
s přípravou primic. A to buď terénními úpravami kolem fary a pastoračního centra nebo zdobením a přípravou kolem kostela, pečením buchet,
ale především zajištěním obsluhy pro
všechny pozvané ve Společenském
centru v daný den. Byly jsme rády,
že jsme měly posilu i z Brumova,
protože některé naše členky byly v tu
dobu se svými rodinami už na dovolené. A byla opravdu za potřebí každá ruka. Nejen k této příležitosti, ale
hlavně k příležitosti našeho výročí

jsme si pořídily i nová bílá trička.
V tomto měsíci se také některými
obcemi na jižní Moravě prohnalo
ničivé
tornádo.
Po
domluvě
s obyvateli zasažené obce Lužice
jsme narychlo uspořádaly sbírku
kšiltovek, opalovacích krémů a plen
pro dospělé. Jako ČČK jsme dále
nakoupily a přidaly nějaký obvazový
a zdravotnický materiál, který se při
drobných úrazech při opravách domů
určitě hodil. Plné auto této sbírky
bylo hned v neděli po primicích 4. 7.
2021 odvezeno přímo na místo.
Třetí akcí tohoto měsíce byl spo-

lečný tradiční táborák naší skupiny
s našimi manžely a dětmi. Většinou
ho máme ještě před prázdninami, ale
letos i kvůli primicím jsme ho trošku
odsunuly. Počasí nám opět přálo,
takže si nejen naše děti, kterých bylo
jak mravenců, mohly opět užít příjemný podvečer a večer, ale také mydospělí.
Plánovaly jsme i nějaké další akce
a budeme doufat, že situace u nás i
ve světě se zlepší a budeme je moci
také uskutečnit.
výbor ČČK
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Skautské jaro se opět neslo
v duchu omezeného režimu online
programu. Schůzky nadále probíhaly
v online prostředí, ale se zlepšujícím
se počasím na děti čekaly i různé
aktivity venku. Akcí pro celé středisko, ale i pro širší veřejnost bylo již
každoroční Ukliďme Česko. Každý
z nás tak dostal příležitost uklidit
nějaké místo kolem svého domova a
ulevit tak přírodě od nežádoucího
odpadu. Jsme moc rádi, že opravdu
mnoho dětí vyrazilo se svými rodiči
uklízet. Jistě to mohlo být velmi užitečným zpestřením jejich volného
času.
Dne 24. 4. slavil svátek náš skautský patron sv. Jiří. Tradičně tento
svátek oslavujeme společnou mší
svatou. Letos tomu nebylo jinak.
Dne 9. května jsem se sešli na Pulčinách, kde byla sloužena mše za naše
skauty a skautky a také za celé středisko.
Se zlepšující se situací došlo

k postupnému rozvolnění opatření.
Zpočátku jsme měli obrovskou radost, že budeme moct mít opět
schůzky, bohužel ale vyvstalo mnoho dalších problémů týkajících se
průběžného testování a dalších opatření. Schůzky jsme tedy zahájily ale
v malinko omezeném režimu.
Další tradiční jarní akcí bývá Český den proti rakovině. Kvůli epidemiologické situaci je ale přesunut
stejně jako minulý rok až na konec
září. Bližší termín bude samozřejmě
ještě upřesněn. Každoroční Dětský
den musel být pr o letošek také zr ušen, ovšem máme v plánu náhradní
termín.
Aktuálně nás nejvíce zaměstnává
příprava táborů. V plánu máme
několik turnusů a příprava je někdy
náročná, ale především pečlivá. Jsme
moc rádi, že budeme moct vyrazit, i
když za zpřísněných podmínek.
S táborem však úzce souvisí i různé
doškolování a kurzy pro vedoucí.

Mohou tak zlepšovat své znalosti
ohledně práce s dětmi, mohou získávat novou inspiraci a nápady, které
se jim v budoucnu jistě budou hodit.
Život se pomalu vrací do normálu
a my jsme opravdu vděční, že schůzky mohou opět probíhat v obvyklém
režimu. Jak dětem, tak i nám vedoucím už živý kontakt velmi chyběl.
Motivace už postupně ubývalo a ztížené podmínky se stávaly postupně
stále větší překážkou. Všem vedoucím, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě
programu
pro
děti
v omezeném režimu, tedy patří obrovský dík.
Věříme, že situace se bude nadále
zlepšovat a budeme moci prožít krásné prázdniny na táboře a následující
rok ve svých družinách na schůzkách, výpravách a různých akcích.
Přejeme vám krásné prožití letních
prázdnin.
za skauty Anna Nováková

V letošním roce naposledy sbíráme kelímky, ale již letos k nim přidejte obaly od plechovek – hliníkové a vršky
do PET láhví.
Za vršky od PET láhví a za sešlápnuté hliníkové plechovkové obaly totiž dostaneme peníze, které potom využijeme na podporu potřebným, jak občanům nebo sociálním službám. Problém máme u plechovek. Plechovky musí být
sešlápnuty a musí být z hliníku. Bohužel u již odevzdaných pytlů byly mezi hliníkovými plechovkovými obaly také
obaly ze železa. A to je problém. Z toho důvodu jsme nedostali žádnou korunu. My nejsme schopni při tak velkém
množství projít celé pytle.
Proto moc prosíme, abychom neztratili možnost získat nějakou tu korunu, sbírejte pouze plechovky z hliníku.
Poznáte to jednoduše za pomocí magnetu. Hliník na magnet nereaguje, ale kov hned poznáte.
Díky moc za to, že se zapojíte do soutěže a zároveň, když to správně uchopíte, pomůžete potřebným.
Ing. Vojtěch Ryza
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Začátkem roku bylo naplánováno
slavnostní vítání občánků narozených
v roce 2020.
Bohužel vzhledem k situaci jsme
museli upustit od tradiční akce „Vítání
občánků“, kdy zveme děti, rodiče a
rodinné příslušníky do Společenského
centra, kde probíhá slavnostní obřad
pro přivítání nově narozených občánků, předávají se Domovské listy, finanční hotovost i upomínkové předměty. Na tuto slavnost je vždy připraven doprovodný program, který zajišťuje místní Valášek, a nechybí ani
drobné občerstvení.
Je nám líto, že děti narozené v roce
2020 a jejich rodiny si tuto slavnost
nemohly užít ve vší této parádě, ale
jak se říká: „Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře.“,
proto pracovnice obecního úřadu vyra-

zily do terénu a jely občánky osobně
pozdravit a přivítat je mezi naše občany. Předaly Domovský list i pozornosti, které byly pro tyto děti i jejich rodiče připraveny. Bylo to moc milé setkání, nejen u dveří jejich domovů, ale
třeba i při jejich odpolední procházce

naší obcí.
Těmto dětem přejeme, aby rostly
ve zdraví k radosti a spokojenosti jejich rodičů. Díky rodičům těchto dětí
se s nimi můžete seznámit, alespoň
prostřednictvím těchto krásných fotografií.
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Jeden z posledních srpnových
víkendů jsme spolu s vámi mohli
společně oslavit 110. výročí od založení ochotnického divadla v Lidečku.
Původní plány oslav byly zcela
jiné. I přes různá omezení a opatření
jsme se přesto odvážili začít nacvičovat divadelní hru Tcháni od Carla
Goldoniho s tím, že ji uvedeme pro
nás i pro vás diváky, v nezvyklou
roční dobu a místo. Tím místem byl
venkovní prostor u nového pastoračního centra, což byla pro nás velká
výzva. Nejen po režisérské a herecké
stránce, ale také po technické. Moc
nás potěšil tak velký zájem diváků.
A obzvláště nás potěšili dříve naro-

zení ochotníci, kteří od nás dostali
osobní pozvání a i přes své pohybové
omezení nás přišli podpořit. Některým to zdraví bohužel nedovolilo.
Největší dík, že slavíme toto krásné
výročí dalším divadelním počinem,
bezesporu patří paní Růženě Kopečkové, která se v Lidečku po dlouhá
léta ochotnickému divadlu věnovala.
Přálo nám počasí, přála nám vaše
přízeň i krásné prostředí. Jsme Bohu
moc vděčni, že naše úsilí a oběť, jak

řekla paní Kopečková po premiéře,
přineslo své plody a nebylo zbytečné.
Nyní bychom se rádi vydali, pokud to epidemiologická situace dovolí, opět na "divadelní šňůru" po
blízkém okolí, kterou bychom
pak rádi zakončili derniérou společně s vámi v Lidečku. Za vaši přízeň
děkuje a na další setkání s vámi se
opět těší
divadelní soubor TAK - TAK

Informujeme občany, aby si poznačili do kalendáře, že

Bližší informace budou včas zveřejněny obvyklým způsobem.
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Milí spoluobčané a farníci,
před šestadvaceti jsem přišel na
tento svět a většinu tohoto života
jsem prožil v naší krásné obci Lidečko. Po základní škole vedly mé kroky na gymnázium do Valašských
Klobouk. Po maturitě jsem se rozhodl vydat se do Olomouce ke studiu a
formaci ke kněžství. I tyto roky
uběhly jako voda a stal jsem se jáhnem (což je předstupeň před kněžským svěcením). Jelikož pocházím
z Valašska, byl jsem poslán olomouckým arcibiskupem, abych poznal jiný kraj – Slovácko. Ve farnostech Bílovice a Březolupy jsem prožil krásný jáhenský rok. I přesto, že
většina tohoto roku byla poznamenána pandemií, podařilo se i tady vytvořit krásná přátelství.
Všichni dobře víme, že čas přináší v našem životě různé změny, některé bolestné a smutné, jiné krásné a
radostné. Tou velikou radostnou
změnou v mém životě byl letošní 26.
červen, kdy jsem byl v olomoucké
katedrále sv. Václava vysvěcen na
kněze arcibiskupem Janem Graubnerem. Jsem rád, že jsem se mohl připojit k nemalému zástupu kněží, kteří pochází z Lidečka, nebo zde má
své kořeny.
Této velké události předcházely i
v naší obci a farnosti roky a měsíce
příprav a modliteb. Chci poděkovat
vám všem, kteří jste mě v mém rozhodnutí stát se knězem i v mém studiu jakkoliv podporovali – ať už jakýmkoliv darem, pomocí, modlitbou
nebo i hezkým slovem a přáním.
Všeho si moc vážím.
Přesně po deseti letech jsme

v naší obci prožili opět primici (první
mše nového kněze). Jsem rád za
mnoho z vás, kteří jste se do ní jakýmkoliv způsobem zapojili. Byla to
pro mě, ale věřím, že i pro vás a
mnoho dalších účastníků z různých
koutů naší země, krásná slavnost.
Mnoho lidí, zvláště nemocných a
starých, se připojilo skrze živé vysílání Televize Noe. Díky vám všem
za krásné společenství, které jsme
vytvořili, i za přípravu celého tohoto
slavnostního dne. Moc si toho vážím
a děkuji! Primice můžete zhlédnout
ve fotogaleriích od Jarka Rumánka
nebo Stanislava Sekuly, které jsou
zveřejněné na webových stránkách
naší obce:
https://www.lidecko.cz/2021/08/
primicni-mse-p-dominik-kovar/
Jak už určitě všichni víte a jak už
to s kněžími bývá, že jsou často překládáni, i já jsem musel sbalit své
věci a přesunout se na jinou faru.
Mým prvním kněžským působištěm
je farnost Holešov. Jsem v ní kaplanem a navíc kaplanem pro mládež
holešovského děkanátu. Mým farářem a zároveň děkanem je P. Jerzy
Walczak, který před pár lety shodou
okolností do Holešova přišel
z Bílovic, podobně jako teď já. On a
já tedy budeme tvořit duchovní zázemí pro holešovskou farnost, do které
také patří několik okolních obcí, například Třebětice u Holešova, Zahnašovice nebo Rymice.
Mnoho z vás si v živé paměti
vzpomíná na pana kanovníka P. Karla Pleváka, který v naší farnosti a
obci působil dlouhá léta a je zde také
pochován na místním hřbitově. Když

se v roce 1939 stal knězem, jeho prvním působištěm byl taktéž Holešov.
Zde byl kaplanem a později i farářem. Odtud pak přišel v roce 1954 do
Lidečka, kde působil 33 let, až do
své smrti. Během jeho působení
v Rymicích u Holešova začala družba mezi hasiči z Rymic a hasiči
z Lidečka, která trvá dodnes.
A tak jsem rád, že mohu alespoň
chvíli kráčet ve stopách pana kanovníka v Holešově, kraji pod Hostýnem. Holešov je proslulý i tím, že
zde v letech 1616 – 1620 působil
jako farář svatý Jan Sarkander, významný světec našeho národa. A tak
vás zvu do Holešova, místa odkud do
Lidečka přišel P. Karel Plevák, kde
působil svatý Jan Sarkander a kde
nyní působím i já. Když budete mít
cestu kolem Holešova, zazvoňte na
faru. A vedle fary je restaurace, kde
mají zmrzlinu s příchutí valašský
frgál, tak můžete přijít ochutnat.
I když už se nebudeme potkávat
tak jako dřív, vždycky pro mě Lidečko zůstane místem, kde jsem vyrůstal
a prožil krásné chvíle dětství, mládí,
dospívání. Rád se na Valašsko budu
vracet, a to že jsem Valach, mi už
nikdo neodpáře, ať už budu poslán
na Hanou, Slovácko či do jiných
koutů olomoucké arcidiecéze.
Přeji vám, aby se vám v životě
dařilo, byli jste šťastní, radostní, spokojení, a kdyby vám bylo smutno,
přijeďte na kafe a kus řeči.
Vděčně pamatuje a ze srdce žehná
P. Dominik Kovář
novokněz z Lidečka
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Milí farníci, drazí spoluobčané,
v sobotu 3. července jsme mohli
prožít krásnou primiční slavnost našeho rodáka P. Dominika Kováře.
Jsem rád, že nám Pán Bůh dopřál
příhodné počasí a že vše organizačně
proběhlo na „jedničku“. Chtěl bych
všem, kdo jste se do přípravy této
slavnosti jakkoliv zapojili, upřímně
poděkovat. Bez vás by to prostě nešlo! Pozitivní ohlasy mnoha lidí,
zvláště těch „přespolních“, mě
opravdu těší, protože je to ta nejlepší
vizitka, že „sú Valaši šikovní ludé a
v Lidečku a Horní Lidči zvlášť“.
Také jsem měl velikou radost, že
Farní centrum, které se podařilo týden před primicí zkolaudovat, už
mohlo posloužit společnému setkání.
Sice na něm bude ještě potřeba několik věcí dodělat, ale už i teď jsme
mohli vidět, jaký má toto místo obrovský potenciál.
A jak vlastně celá myšlenka Farního centra vznikla?
Když jsem před čtyřmi lety, v létě
2017, přišel do Lidečka, stával vedle
fary na místě budovaného Farního
centra starý chátrající kulturní dům
určený k demolici (ta se podařila
dokončit v roce 2019). Naše farnost

je počtem lidí, kteří přichází v neděli
na bohoslužby a účastní se života
církve, poměrně veliká. Když jsem
připravoval děti a rodiče na 1. sv.
přijímání, měl setkání s biřmovanci
nebo pořádal nějakou jinou akci, cítil
jsem potřebu většího prostoru (sálu),
kde bychom se i mimo kostel mohli
scházet. Na faře je největší místnost
tak max. pro 30 lidí. Také jsem vnímal, že je potřeba místo, kde stával
starý „kulturák“, nějak upravit, dotvořit a urbanisticky celý prostor mezi kostelem, farou a farní zahradou
uzavřít a smysluplně využít k životu
farnosti. V této své vizi jsem se setkal na farní radě s podporou a už na
jaře roku 2018 jsem oslovil brněnskou architektonickou kancelář AEIOU a začali jsme společně přemýšlet
nad podobou celého projektu. Architektonická studie byla vypracována
v listopadu 2018 a na jaře 2019 se
začalo vyřizovat stavební povolení.
Staveniště a základní kámen jsme
požehnali v neděli 28. června 2020 a
ihned v týdnu byly zahájeny výkopové práce.
Hlavním místem setkávání ve
Farním centru bude sál pro 70 lidí
s kuchyní a hygienickým zázemím,
které bude sloužit jak pro sál, tak i
pro návštěvníky bohoslužeb. Plánujeme sál pronajímat k menším oslavám, pořádat zde přednášky, duchovní obnovy, filmové večery nebo farní
kafe.
Ze sálu se dá vstoupit na velkoryse pojatou terasu, kde se pod střechu
vejde dalších 150 lidí. Celá stavba je
propojena s okolní zahradou, má tvar
bumerangu a připomíná staré poutní

ambity. Základy a zděnou část provádí stavební firma Jana Dorňáka
z Lidečka a dřevěnou konstrukci
s terasou tesařská firma Josefa Slánského z Horní Lidče. Chtěl jsem, aby
centrum stavěli naši místní řemeslníci a farníci, kteří mají k místu vztah,
a se kterými není problém se domluvit na brigádnické výpomoci z řad
ostatních farníků. Brigádnicky se
například vyzdívala celá hrubá stavba nebo natíralo 600 m2 desek na
dřevěné bednění na střechu.
Všem farníkům chci opravdu ze
srdce poděkovat za štědré finanční
dary i za brigádnickou nebo modlitební podporu tohoto díla. Také zastupitelům naší obce chci poděkovat
za finanční příspěvek 1 mil. korun,
který byl během dvou let na tuto
stavbu z rozpočtu obce darován.
Věřím a modlím se za to, aby toto
místo setkávání, bylo požehnané a
sloužilo k růstu a oživení celé naší
farnosti a k propojení všech lidí, kteří tady žijí. Celkové náklady na stavbu budou kolem 8 mil. korun. Pokud
budete chtít na toto dílo finančně
přispět, můžete váš dar poslat na číslo účtu 1760861369/0800. Za každou
částku budeme velmi vděčni.
Přijměte srdečné pozvání na
poslední srpnovou neděli 29. 8.
v 11 hodin, kdy bude ve venkovních prostorách Farního centra
slavena mše svatá spojená s požehnáním celého areálu. Účast př edběžně přislíbil otec biskup Josef Hrdlička z Olomouce. Mše svatá bude
sloužena
za
všechny
složky
v Lidečku a za rozvoj spolkového
života v naší obci. Tak bude symbolicky vyjádřen náš záměr, že Farní
centrum má být místem setkávání a
života celé naší obce. Po mši svaté
bude následovat tradiční guláš a dětský den.
V předvečer slavnosti, v sobotu
28. 8. od 17 hodin zvu ještě na přátelské „brigádnické posezení“ všechny, kdo při stavbě Farního centra
pomáhali.
Už teď se na setkání s vámi těším
a vyprošuji vám Boží požehnání.
P. Petr Martinka, farář
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Po distanční výuce byla škola
opět otevřena pro žáky dne 12. dubna. Žáci usedli do školních lavic a
mohli se setkávat se svými spolužáky.
Společně jsme stihli zorganizovat
a uskutečnit pro děti některé plánované akce, které jim částečně zpříjemnily náročné období.
1. června se každoročně slaví Mezinárodní den dětí. I letos byl pro děti tento den slavnostní. Každá třída
měla vymyšlený vlastní program s
různými aktivitami. Připravené byly
rébusy, společenské hry nebo pohybové a sportovní aktivity v tělocvičně či venku. Zábavné odpoledne si
všichni krásně užili.
I přes počáteční komplikace spojené s pandemií covid-19 se podařilo
uzavřít školní rok výletem. Cílem
výpravy 4. a 5. třídy se staly Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Unikátní minerálová výzdoba s poutavým výkladem
průvodkyně děti velmi zaujala. Sice
si s námi počasí trochu zahrávalo,
přesto jsme ještě zvládli vystoupat i
k nejhlubší zatopené propasti světa, k
"Hranické propasti".
Následnou zdařilou akcí byla návštěva dopravního hřiště ve Vsetíně.
Pod vedení pracovníka BESIPu si
žáci 4. třídy zopakovali bezpečné
chování chodce a cyklisty na pozemních komunikacích, základní dopravní značky a připomenuli si správné
vybavení kola. Poté vyrazili do
„silničního provozu“ v rámci dopravního hřiště. Vše se zdárně povedlo a

všichni čtvrťáci se stali skutečnými
cyklisty.
Dne 23. června se jídelna v mateřské škole proměnila na restauraci a
žáci 5. třídy si zahráli na číšníky.
Dne 24. 6. 2021 se žáci 1., 2., a 3.
ročníku zúčastnili školního výletu.
Cílem byl hrad Brumov a stáje Lipina. Hradem nás ochotně provedl
průvodce, který děti seznámil s historií hradu a zajímavostmi, které často
prokládal vtipnými báchorkami. Na
nádvoří jsme pro děti připravili pohádkovou stezku s úkoly z večerníčků. Za aktivitu a vzájemnou spolupráci při plnění úkolů byly děti odměněny zmrzlinou nebo ledovou tříští. Naší další zastávkou byly stáje v
Lipině. Děti si mohly prohlédnout
celou farmu a její zvířecí obyvatele.
Nejoblíbenějším mazlíkem se stalo
prasátko Cecilka. Nechyběla ani projížďka na koních. Dětem se výlet
moc líbil a domů se vracely se
spoustou zážitků.
Jménem dětí děkujeme Klubu
přátel školy, který školní výlety
uhradil.
V posledním týdnu školního roku
zhlédly děti film Sněžný kluk v kině
ve Valašských Kloboukách. Návštěva filmového představení byla hrazena ze sběru papíru.
Koncem měsíce června se uskutečnila třídní schůzka budoucích prvňáčků. Rodiče a děti se seznámili
s vedením školy, s třídní učitelkou a
s prostředím školy.
Vyučovací hodiny jsou v první
třídě členěny na krátké úseky, kdy se

Oslava Dne dětí - 1. třída

mění činnosti podle aktuálních potřeb dětí a jsou prokládány relaxačními, dramaticko-pohybovými i hudebními chvilkami. Výuka je vedena pedagogy a důraz je kladen na individuální tempo jednotlivých žáků.
Z důvodu nízkého počtu dětí ve třídách je tento způsob výuky snazší
oproti školám s vysokým počtem dětí. I když jsou předměty český jazyk,
matematika, člověk a jeho svět, hudební, pracovní a výtvarná výchova
rozvrženy samostatně, tak se jednotlivá témata probíraného učiva prolínají napříč jimi. Žáci jsou vedeni ke
kladnému vztahu k přírodě. Teoretická
výuka
je
propojována
s praktickým životem. Do výuky je
současně zařazováno skupinové i
projektové vyučování, jejímž prostřednictvím získává dítě zážitky,
učí se komunikovat v kolektivu,
čímž je vedeno k řešení nově vzniklých situací a k získání praktických
dovedností. V budoucí první třídě
bude paní učitelka vyučovat čtení a
psaní analyticko-syntetickou metodou a matematiku tradiční metodou
Důraz je kladen na vytváření pozitivního klimatu v třídním kolektivu. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě, respektu a toleranci. Paní učitelka hraje s dětmi hry pro snadnější adaptaci
prvňáčků na školní prostředí.
Jménem všech zaměstnanců Základní školy Lidečko vám přeji slunečné a pohodové léto.
Mgr. Alena Lišková
ředitelka školy

Brumovský hrad
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Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou

Návštěva dopravního hřiště ve Vsetíně

Prošli jsme si koronavirovou dobou, která velmi omezovala naši práci
a kontakt s dětmi. Děti měly na každý
den připraveny tvořivé činnosti a úkol
přede dveřmi MŠ, které si společně
s rodiči plnily v bezpečí domova.
S vládními opařeními přicházely
různé změny, kterým jsme se
přizpůsobovali. Snaha o plnění projektu ze Šablon II byl velmi obtížný
úkol, jelikož zde byla požadována
a také naplánována spousta aktivit
mimo školní prostory.
Od 1. března byla mateřská škola
uzavřena. Probíhala distanční výuka,
která byla náročná jak pro učitele, tak
rodiče.
Od 26. dubna se mohly děti vrátit
zpět do MŠ, kde na ně čekala spousta
aktvit a školních projektů realizovaných v prostorách školky a školní
zahrady.
Návrat dětí byl doprovázen testováním, které probíhalo v prostorách
mateřské školy. Rodiče si své děti
testovali pod dohledem pedagoga.

Děti byly velmi statečné a zvládaly
tyto podmínky bez sebemenších problému. Později bylo testování zrušeno.
Společně jsme prožili vydařený
školní výlet do zoo Lešná. Na zahradě proběhl projektový den „S dinosaury“, který byl pro děti velkou
zábavou a samozřejmě velkým přínosem z hlediska vědomostí. Poslední

den školky proběhlo pasování předškoláků.
Prázdninový provoz školky trval 3
týdny.
Nový školní rok 2021/2022 začne
1. září 2021, a to s menší změnou ve
vedení. Na místo ředitelky nastoupí
po mateřské dovolené Magda Mičatková, která bude učit společně
s Renatou Filákovou nejmenší děti ve
třídě „Broučků“. Díky Šablonám III,
do kterých jsme se zapojili, byla možnost využít pracovní místo - pedagogický asistent. Na tuto pozici nastoupí
Jana Machů, která bude velkou pomocí u nejmenších dětí. Ve třídě
„Motýlků“ bude učit paní Hana Kožehubová společně s Kateřinou Rumánkovou.
V září se budeme na všechny moc
těšit a doufámé, že nový školní rok
bude plný společných chvil, aktivit,
zážitků, vědomostí a radostí strávených v mateřské škole.
děti a zaměstnanci MŠ Lidečko
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Sociální služby – nemocnice doma
Bohužel se stává, že se zdraví někoho z našich blízkých v krátké době
velmi zhorší. Někdy medicína pomůže, někdy už lékaři pouze udržují
současný stav. Když máme svého
milovaného doma, často stojíme před
volbou, kdy volat záchranku, protože
nechceme, aby zemřel v nemocnici.
Alternativou, o které bych vás rád
informoval, jsou terénní hospicové
služby. Místo volání na 155 se zavolá lidem z hospice, třeba ve 2 hodiny
v noci, a oni na základě telefonického hovoru poradí nebo přijedou a dají potřebné léky proti bolesti, kapačku atd. V podstatě udělají u nás doma to, co by se udělalo v nemocnici,
když by tam byl váš blízký dovezen
rychlou záchrannou službou. Je to
taková „nemocnice doma“.
V případě, že se staráte o svého
blízkého a chtěli byste, aby vám někdo pomohl u vás doma, obraťte se
na některou z hospicových služeb.
Nejprve si s nimi popovídáte, popíšete jim svou situaci a v čem potřebujete pomoci. Oni vám vysvětlí, co
mohou pro vašeho nejbližšího udělat
a za jakých podmínek. Také vás naučí některé základní úkony, abyste si
byli schopni v lehčích situacích poradit sami.
K těmto službám patří například
Domácí hospic Devětsil (Diakonie
Vsetín), Strom života a další. Je na
vás, kterou službu oslovíte. Ale nebojte se využít služeb hospice - nejenže pomůže vašemu blízkému, ale
také celé rodině, která se o něj stará.
Dlouho tato služba nebyla podporována, ale situace se změnila a pojišťovny proplácí většinu úkonů.
Doporučuji přečíst zkušenosti rodin z naší obce i okolí, které už službu hospice využily.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta Lidečka

„Bude to rok, co mi po těžké nemoci zemřel manžel, a já jsem ještě
nepoděkovala těm, kteří mi v posledních týdnech jeho života hodně pomohli. Kromě rodiny to byl Domácí
hospic Devětsil. Díky pomoci sestřiček a paní doktorky se to dalo zvládnout. Sestřičky nás pravidelně navštěvovaly doma. Zajistily polohovací postel, zdravotní pomůcky, léky,
ale hlavně radily, učily, ukazovaly a
vysvětlovaly, co a jak dělat. Když
bylo potřeba, stačilo pouze zavolat a
vždy ochotně přijely, nebo zajistily
dojezd paní doktorky. Bylo uklidňující mít za zády někoho, kdo pomůže
v kteroukoli hodinu. Jak je taková
služba důležitá, jsem si uvědomila,
až jsme ji potřebovali. Díky že existujete. Patří vám můj VELKÝ DÍK!“
Dana Bělašková, Lidečko
„Jednoduše... přišla chvíle, kdy
nám lékař řekl, že s nemocí naší maminky už nám víc nemůže pomoci.
Diakonii jsme oslovili právě z toho
důvodu, že jsme nechtěli poslat maminku někam, kde by zůstala bez naší pomoci a naší přítomnosti.
V den, kdy už jsme zkusili opravdu všechno a byli jsme bezradní, stačilo zvednout telefon a vytočit číslo
Diakonie Vsetín – hospice Devětsil.
Přišla okamžitá pomoc. V takových
těžkých chvílích je důležité vědět, že
se máte na koho se obrátit a to
v jakoukoli hodinu. Vždy nám pora-

dili buď po telefonu, nebo přijeli
osobně, jakmile to bylo možné. Paní
doktorka s panem doktorem nám vysvětlili, co se vlastně děje a co bude
následovat. Samotná péče lékařů a
sestřiček byla úžasná. Dali nám cenné rady a pomohli nám situaci zvládnout po fyzické i psychické stránce,
svými slovy a svou pomocí nám i
mamince v této těžké situaci velmi
pomohli.
A za to jim patří jedno velké díky.
Jsme moc rádi, že jste tu pro nás i
maminku byli a že svoji pomoc nabízíte všem, kdo ji potřebují.“
Kulíškovi, Horní Lideč
„Před dvěma lety diagnostikovali
mému tatínkovi rakovinu plic. Věděli jsme, že tato forma rakoviny nelze
vyléčit. Letos v dubnu nám pan primář oznámil, že bohužel musí ukončit léčbu a my jsme si tatínka odvezli
domů. Nenapadla nás jiná možnost,
než aby jeho odcházení proběhlo doma v rodinném kruhu.
Informovala jsem se o možnostech, jak tuhle situaci doma zvládnout, a dostala jsem kontakt na Domácí hospic Devětsil. Přijela k nám
zdravotní sestřička, která nám pomohla s péčí o tatínka. Když přišla k
nám domů, velmi se nám ulevilo.
Ukázala nám jak přebalovat, jak dávkovat léky, jak polohovat. Byla nám
k dispozici vždy, když jsme ji potřebovali, a to i ve chvílích, kdy tatínek
odcházel.
Tímto chci poděkovat Devětsilu a
konkrétně paní Janě Bučkové, že
nám pomohla a umožnila nám v této
těžké a náročné době vyprovodit tatínka doma v úctě, lásce a kruhu rodinném.“
za celou rodinu
Eva Pikálková, Francova Lhota

Kontakt na Domácí hospic Devětsil je:
tel. 737 266 974 nebo e-mail: devetsil@diakonievsetin.cz.
Domácí hospicová péče je bezplatná. Zapůjčení pomůcek a další úkony jsou
hrazeny podle aktuálního ceníku.
Bližší informace najdete na www.diakonievsetin.cz.
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Činnost našeho sboru byla i
v tomto roce skrz hygienická opatření dost omezená, stejně jako činnost
mnoha jiných spolků. Spoustu akcí
jsme uskutečnit nemohli, a tak jsme
netrpělivě vyčkávali, zda po loňské
pauze budeme moci uskutečnit soutěž „O putovní pohár Čertových
skal“. Názory byly rozporuplné, ale
nakonec jsme se na poslední chvíli
rozhodli v tradičním datu 1. srpnovou neděli tuto soutěž uspořádat. Času na přípravu nebylo mnoho, ale
společnými silami se nám vše podařilo připravit ke zdárnému uspořádání hasičských závodů.
Původně nás od uspořádání odrazovala hygienické opatření, ale těsně
před soutěží těch důvodů, proč soutěž zrušit, přibývalo. Největším strašákem bylo ohlášené bouřkové počasí a aby toho nebylo málo, nedělní
ranní bouřka naši vesnici „odřízla“
od elektrické energie. Ale kdo je připraven, není překvapen. Za pomoci
centrály byl i tento zdánlivý problém
vyřešen, a tak nic nebránilo tomu,
aby ve 13:30 hodin starosta SDH
Lidečko zahájil 51. ročník hasičské
soutěže „O putovní pohár Čertových
skal“.
Pod Čertovými skalami se sjelo
přes 20 soutěžních družstev, mezi
kterými je potřeba vyzvednout tým
žen z Valašských Příkaz, které se zúčastnily dorosteneckého Mistrovství
ČR v požárním sportu, kde postoupily z krajského kola, které vyhrály, a
na republikové soutěži obsadily krásné 14. místo. Dalším úspěšným týmem, který se k nám dostavil, byl
extraligový tým mužů SDH Prcha-

lov.
Ale teď už k samotným výsledkům naší soutěže: 1. místo v kategorii muži nad 35 let vysoutěžilo družstvo SDH Pozděchov, 2. místo obsadilo domácí družstvo SDH Lidečko.
Mezi ženskými týmy zvítězilo
družstvo SDH Bylnice, 2. místo vybojovaly ženy SDH Valašské Příkazy a 3. místo obsadilo družstvo SDH
Loučka “A”. Naše děvčata obsadila
6. místo.
Mezi muži odběhli nejrychlejší
závod a tím si zajistili 1. místo tým
SDH Mirošov, 2. místo si vybojovali
ogaři z SDH Francova Lhota a pohár
za 3. místo si udrželo domácí družstvo SDH Lidečko.
Cena za nejrychlejšího proudaře
mířila do týmu SDH Prchalov
(13,63) a nejrychlejší proudařku měl
tým SDH Bylnice (19,64). K těmto

dosaženým výsledkům všem GRATULUJEME.
Zmiňované bouřky a déšť nás potrápily při ranních přípravách, ale
během soutěže nespadla k naší spokojenosti ani kapka a po vyhlášení
výsledků nás od uklízení zdržel pěkný slejvák. Ovšem toto nebyl nikdo
z nás schopen zařídit, za počasí se
jistě přimluvil patron hasičů sv. Florián.
Co však potřeba zařídit bylo, bylo
občerstvení a nápoje pro všechny
přítomné. Proto děkujeme i těm, kteří veškeré sportovní dění sledovali
zpoza pípy, udírny nebo friťáků a
stolů s nabídkou nejrůznějších pochutin a nápojů ke spokojenosti nás
všech přítomných. Další poděkování
míří do Račného Staňovi Sekulovi,
který se nezalekl naší prosby a prvně
odfotil hasičské závody a my pevně
věříme, že ne naposledy! Díky míří i
do slovenské vesničky Lúky, odkud
dojel obohatit sportovní klání hudebním doprovodem i slovem Vlado
Madala. Díky všem, kteří jakkoliv
přispěli k hladkému průběhu konání
této soutěže.
Poděkování patří také vám, kteří
jste se nezalekli počasí a přišli nás
při pořádání této akce podpořit svou
přítomností.
Na závěr nám dovolte poděkovat
všem sponzorům, kteří se zapříčinili,
aby se tato soutěž mohla uskutečnit –
mockrát všem sponzorům a našim
příznivcům DĚKUJEME!
Pokud nám to situace dovolí, budeme se na vás těšit pod skalami
opět v září při konání hasičské soutěže veteránů.
SDH Lidečko
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Náklady na energie jsou významnou položkou našich
domácích rozpočtů, největší položkou jsou náklady na
vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se
nám daří snižovat díky zateplování domů, výměně oken
apod. Druhou největší položkou je ohřev vody, který
tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu
možných úspor stranou, přitom existuje ověřené, vysoce
efektivní a cenově dostupné řešení.
Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS
Vám umožní ohřívat vodu od jara do podzimu prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční
energii. J edná se o patentované ř ešení vyvinuté fir mou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která ho dodává do desítek zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na
střeše přivést k bojleru dva tenké kabely. To vyžaduje
minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se
zvládne za jeden den. Princip fungování je takový, že se,
zjednodušeně řečeno, sluneční energie přemění na
elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba
toho, který už doma máte. Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem.
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné
montáže vyjde po odečtení dotace na cca 60 000,- Kč,
což se vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o nejrychleji návratnou investici do
fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci
můžete čerpat dotaci 35 000,- Kč z programu Nová
zelená úsporám.
Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz
nebo na tel. 606 796 406.

Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za
komunální odpad a psa na rok 2021, aby tak učinili
nejpozději do 31. 8. 2021.
Poplatek můžete zaplatit hotově na Poště Partner
nebo převodem na bankovní účet 9626851/0100, variabilní symbol uveďte číslo domu.
Poplatky činí:


Dospělý: 450 Kč



Student: 250 Kč (po předložení dokladu a studiu)



Dítě: 250 Kč



Pes: 150 Kč



Za trvale obydlené rekreační objekty: 450 Kč
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Soutěžní ročník 2020/2021 byl u všech kategorií nejprve v půlce loňského října přerušen po odehrání 9 zápasů a na konci dubna letošního roku kvůli neustupujícímu
šíření nemoci covid -19 ukončen. Jelikož se nestihla odehrát minimálně polovina soutěžních utkání, tak se letos,
stejně jako minulou sezonu, nepostupovalo a ani nesestupovalo. V průběhu května nastalo určité rozvolnění, díky
němuž byla možnost sehrát aspoň přátelská utkání.

Muži
Muži SK Lidečko v tomto již vlastně přípravném období na nový soutěžní ročník nakonec sehrálo 7 přátelských a 2 pohárová utkání.
V prvním utkání jsme porazili Ústí 3:0, poté následovaly prohry s Brumovem B 2:3, Újezdem 0:3 a Vlachovicemi 3:4. Jedinou remízu v tomto období jsme zaznamenali při našem výjezdu ke slovenským sousedům do Lysé
pod Makytou, a to v poměru 1:1. Poslední dvě přátelská
utkání byla sehrána se sousedními kluby z okolí, kdy
jsme nejprve doma podlehli Horní Lidči 3:4 a poté vyhráli v Lačnově 3:1. Poslední prověrkou před nadcházející
sezonou byla dvě pohárová utkání, kdy jsme nejprve v 1.
kole poháru Krajského fotbalového svazu Zlín porazili
účastníka 1.A třídy celek Bylnice na domácí půdě 3:1.
V dalším kole jsme vyzvali účastníka krajského přeboru,
a to celek Nedašova, kdy jsme bohužel po kvalitním výkonu a bezbrankové remíze podlehli v penaltovém rozstřelu a naše účinkování v krajském poháru bylo ukončeno.
Do podzimní části 1.B třídy vstupuje naše mužstvo
mužů pod trenérem Radkem Čížem, vedoucím mužstva
je Pavel Kalík. Naše řady se rozhodl opustit Marek Filák,
který přestoupil do Valašské Polanky. Z dorostu přichází
Libor Buček a Jakub Zádrapa a čím dál více příležitostí
v mužské kategorii dostávají věkem ještě dorostenci Lukáš Gargulák a Filip Fusek. Jelikož kádr mužstva čítá
přes 20 hráčů, rozhodlo se vedení klubu na sloučení muž-

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

8. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.
5. 9.
12. 9.
18. 9.
26. 9.
3. 10.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

17:00
Prlov 0 SK Lidečko 2
16:30 SK Lidečko 4
Příluky 2
16:30 Jablůnka 0 SK Lidečko 3
16:00 SK Lidečko
Poličná
16:00 Prost.Bečva
SK Lidečko
15:30 SK Lidečko
Hovězí
15:30
Ratiboř
SK Lidečko
15:00 SK Lidečko
Slavičín B
15:00 Dolní Bečva
SK Lidečko
14:30 SK Lidečko
Choryně
14:30 SK Lidečko
Krhová
13:30 SK Lidečko
Halenkov
13:30 SK Lidečko
Brumov B

stva mužů s mužstvem Študlova, kdy hráči, kteří nebudou
mít odpovídající herní vytížení v našem klubu, budou
moci zároveň nastupovat jak za mužstvo Lidečka, tak za
mužstvo Študlova ve IV. třídě.

Mládež
Stejně jako muži, tak i všechna naše mládežnická
mužstva postihlo předčasné ukončení ročníku z důvodu
trvající pandemie. Taktéž i tato mládežnická mužstva
nezahálela a po částečném rozvolnění sehrála přípravné
zápasy.
Celek dorostu pod vedením trenéra Petra Žídka absolvoval kvalitně obsazenou Valašskomeziříčskou dorosteneckou ligu za účasti 8 mužstev. V základní skupině narazili naši dorostenci na celek Kateřinic, kdy podlehli 0:1,
poté stejným výsledkem prohráli na Juřince a
v posledním utkání ve skupině remizovali s Velkými
Karlovicemi 2:2. V posledním zápase o konečné 7. místo
ve Valašskomeziříčské lize přišla domácí porážka
s dorostenci Jarcové v poměru 2:7. Jediné vítězství
v přípravě na novou sezonu zaznamenali naši dorostenci
v utkání proti Tečovicím 4:2. Naše mužstvo dorostu bude
v nadcházejícím soutěžním ročníku hrát okresní přebor za
účasti 12 týmů.
Mužstvo žáků pod vedením trenéra Romana Mikuláška stihlo sehrát dvě přípravná utkání, kdy nejprve porazili
Valašské Příkazy 7:2 a poté vyhráli i ve Vysokém Poli
poměrem 3:1. V sobotu 14.8. od 13 hod pořádá náš oddíl
na našem hřišti turnaj starších žáků za účasti našeho týmu, Vlachovic, Nedašova a Vizovic. Tímto jste na tuto
akci všichni srdečně zváni….
Posledním naším mládežnickým celkem je mladší přípravka, kterou vede Jaroslav Buček. Zde máme momentálně 10 dětí a rádi přivítáme další nové zájemce.
V případě zájmu kontaktujte p. Bučka, tel. 731417896,
který vám rád sdělí termíny tréninků našich nejmenších
fotbalistů.

Ne

SK Lidečko

Vidče/
V.Bystřice
volno

3. kolo 12. 9. Ne

13:00 SK Lidečko

Vigantice

4. kolo 20. 9. Po

17:00

5. kolo 26. 9. Ne

12:30 SK Lidečko

6. kolo 3. 10. Ne

12:00

7. kolo 10. 10. Ne

12:00 SK Lidečko
11:30 V.Bystřice/
Vidče
SK Lidečko

1. kolo 29. 8. Ne
2. kolo

5. 9.

8. kolo 17. 10. Ne
9. kolo 24. 10. Ne
10. kolo hlášenka

11. kolo 31. 10. Ne

13:30 SK Lidečko

Kateřinice
Podlesí

Vigantice

11:00 SK Lidečko

SK Lidečko
Juřinka
SK Lidečko
Ratiboř/
Kateřinice
SK Lidečko
volno
SK Lidečko

Kateřinice
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Bělaška Josef

85 let

Kubicová Etela

85 let

Ryzáková Ludmila

83 let

Brhel Stanislav

85 let

Kulíšek Josef

70 let

Ryzová Marie

75 let

Brhlová Ludmila

80 let

Kulíšková Marie

83 let

Samiecová Dagmar

70 let

Brhlová Marie

84 let

Kurtin Miroslav

70 let

Sekulová Marie

83 let

Buček Alois

70 let

Lišková Anastázie

85 let

Surmař František

84 let

Buček Antonín

70 let

Lišková Věra

80 let

Surmařová Anna

81 let

Bučková Anna

83 let

Martinková Anna

75 let

Ščotková Božena

83 let

Bučková Marie

80 let

Martinková Marie

87 let

Ščotková Ludmila

85 let

Černochová Anděla

85 let

Matochová Marie

75 let

Ščotková Marie

70 let

Čížová Anežka

82 let

Molková Ludmila

86 let

Šviráková Marie

86 let

Daňková Jaroslava

85 let

Nováková Anežka

83 let

Trochta Jaroslav

81 let

Dorňáková Františka

81 let

Novosadová Božena

75 let

Trochtová Marie

75 let

Filák Ladislav

81 let

Orságová Zdenka

84 let

Vaculková Anna

84 let

Filgas František

80 let

Pastorčáková Anna

75 let

Vaculková Marie

83 let

Františáková Cecílie

82 let

Pastorčáková Marie

86 let

Valová Jaroslava

75 let

Františáková Františka

91 let

Pavelková Ludmila

86 let

Vaněk Ladislav

87 let

Gargulák Josef

70 let

Pavlíková Anna

87 let

Zádrapa Alois

82 let

Haspala Miloslav

81 let

Plevák Ondrej

85 let

Zádrapa Antonín

81 let

Hyžáková Marie

75 let

Poláchová Anežka

90 let

Zádrapová Marie

84 let

Chupíková Ludmila

87 let

Kocourková Ludmila

80 let

Krahulíková Marie

83 let

před rokem jsme vám v obecním Zpravodaji oznamovali, že tradiční Beseda s důchodci se z důvodu narůstající koronavirové epidemie nemoci covid - 19 nemůže
konat.
Pokud bude příznivá situace, tak plánujeme uskutečnit toto přátelské posezení na

Zábavný program pro vás připraví Nebojsové, k tanci
a poslechu zahraje Veselá pětka z Lužné, pohoštění zajistí Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko.
Nyní nezbývá než jen doufat, že se bude moci tato
akce v plánovaném termínu uskutečnit.
Na setkání s vámi se všemi se těší zástupci Obce
Lidečko a Společenského klubu Lidečko.
Růžena Kopečková

Sbor dobrovolných hasičů Lidečko
vás srdečně zve na

Kdy:

neděle 5. 9. 2021

Kde:

areál u Čertových skal

Začátek:

od 14.00 h

Soutěž proběhne dle starých pravidel a požární útok
povede do kopce k Čertovým skalám.
Bohaté občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

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, Milena Pavlíková, Mgr. Erika Garguláková, Růžena

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

