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ZPRAVODAJ II. 

      

     Prezident republiky vyhlásil na dny 
23. a 24. září 2022 volby do zastu-
pitelstev obcí.  
     Pokud vám život v naší obci není 
lhostejný, buďte zodpovědní a přijď-
te volit. Volební místností bude tra-
dičně zasedací místnost obecního 
úřadu, která bude otevřena v pátek 
od 14:00 do 22:00 h a v sobotu od 
08:00 do 14:00 hodin. 

L I D E Č K O  -  V E S N I C E   R O K U   2 0 0 8    

     Oslava Dne dětí se vydařila V 
neděli 12. 6. 2022 byla v prostorech 
pastoračního centra sloužena mše 
svatá za spolkový život v obci. Po 
závěrečném požehnání „jděte v po-
koji“ se místní farář P. Petr Martinka 
rychle opravil a požehnal „zůstaňte v 
pokoji“, neboť po mši svaté následo-
val společný oběd. Mši sv. hudebně 
doprovodila scholička a schola a ne-
chyběla ani místní dechová hudba 
Lidečanka, která vyhrávala k posle-
chu i po mši. O ozvučení se postaral 
pan Miloslav Pavlík.  
     Oběd v podobě guláše jako kaž-
doročně připravili naši myslivci a 
jeho výdej měli na starosti zahrádká-
ři.  
     Po obědě už zástupci KPŠ čepo-
vali něco k osvěžení a ostatní už pil-
ně chystali cukrovinky a další pochu-

tiny do stánků k prodeji. Skauti si 
letos připravili pro přítomné i kávo-
vý stánek a malý zákusek.  
    Děti, které se letos zúčastnily ve 
velkém počtu cca 140, se nejvíce 
těšily na 13:30 h, kdy byl odstarto-
ván program dětského dne, při kte-
rém mohly zápolit na 10 soutěžních 
stanovištích s lehčími i těžšími úko-
ly. Dále hojně navštěvovaly skákací 
hrad, dřevěný kolotoč. Když přišla 
na některé děti či rodiče únava, moh-
li si jít spočinout do odpočinkové 
zóny. A aby to nebylo rodičům dětí 
líto, i pro ně si starosta připravil na 
odpoledne pár soutěžních disciplín. 
Pro ty, co jim během soutěžení vy-
hládlo, se grilovalo cigáro, za což 
vděčíme manželům Fojtovým.  
     Jak už na našem dětském dni bý-
vá zvykem, soutěžení bylo vždy od-

měněno blešáky, za které si pak děti 
ve stánku mohly nakoupit různé 
hračky, nebo dobroty. Prodej si letos 
vzaly na starost Monika a Nikola 
Liškovy a Dagmar Vašáková, kterým 
děkujeme. Stejně tak děkujeme člen-
kám MS ČČK Lidečko, které byly 
připravené, kdyby se někomu něco 
stalo, neboť, „kdo je připraven, není 
překvapen“. Počasí tento den jen 
potrhovalo.  
     Děkujeme všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na přípravě, průběhu i úklidu 
dětského dne, všem zástupcům slo-
žek, jenž se zapojili, farnosti a v ne-
poslední řadě fotografům Stanislavu 
Sekulovi a Leonce Petrůjové, jejichž 
fotografie si můžete prohlédnout na 
obecním webu. 

Obec Lidečko 

Přejeme všem našim občanům 

krásné léto a                                  

pohodovou dovolenou 
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     V pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. se 
uskuteční volby do zastupitelstva 
obce všech měst a obcí v České re-
publice. Tudíž se bude volit i u nás. 
Nově zvolené zastupitelstvo si ze 
svého středu zvolí starostu, místosta-
rostu, radu obce, finanční a kontrolní 
výbor. Tyto volby mají velkou výho-
du, že nemusíte volit jednu stranu, 
ale můžete dát křížek před jména 
kandidátů do zastupitelstva ze všech 
stran. Jenom si musíte pohlídat, aby 
křížků nebylo víc jak 15. To by byl 
volební lístek neplatný.  
     Za 4 roky se toho opět mnoho 
udělalo, i když spousta práce a úkolů 
ještě čeká. Hlavní akcí byla celková 
rekonstrukce Motorestu Čertovy ská-
ly na Penzion Čertovy skály. Akce 
se podařila a i přes velké obavy jsme 
se pustili do vlastního provozu, který 
s sebou nese nemalé problémy. Od-
borníci moc nedoporučují, aby obce 
provozovaly taková zařízení, ale 
kdybychom nezkusili vlastní provoz, 
nemohli bychom potom správně řešit 
další postup. Nebylo to jednoduché a 
tady patří poděkování všem zastupi-
telům, že i přes velké obavy schválili 
celkovou rekonstrukci, půjčku, kte-
rou jsme na ni potřebovali, a také to, 
že to budeme provozovat. V té době, 

kdy jsme rozhodovali, jsme netušili, 
že bude nějaký covid-19 a válka a 
přesto jsme se do toho pustili. 
V kontextu dnešních cen a výši úro-
ků z úvěru to byl neskutečně prozíra-
vý krok a můžeme říci, že za minutu 
dvanáct. Podařilo se nám výrazným 
způsobem zvýšit hodnotu našeho 
majetku.  
     Další neméně významnou akcí 
bylo vyřízení územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, vyřízení dotace 
a vlastní zahájení II. etapy cyklostez-
ky Bečva Vlára Váh. Vůbec nebylo a 
není jednoduché vyřídit všechna po-
volení a podmínky pro zdárné sta-
vební povolení, bez kterého bychom 
nemohli žádat o dotaci. Pokud jste 
něco ohledně staveb vyřizovali, urči-
tě mi dáte za pravdu. Nově zvolené 
zastupitelstvo bude řešit zdárné do-
končení cyklostezky. Rozhodně to 
nebude snadné, protože se ukazuje, 
že projekt opomněl některé náklady, 
které budeme muset zaplatit navíc ze 
svého rozpočtu, a nebude jich asi 
málo.  
     Kromě těchto zásadních akcí by-
lo, je a bude stále co řešit. Tady patří 
poděkování všem zastupitelům za 4 
roky práce pro naši obec, a tudíž pro 
nás všechny.  Každý zastupitel měl 

prostor říci svůj názor bez ohledu na  
příslušnost k nějaké straně. Každý 
tam byl za sebe. I přesto, že na řeše-
ní nějakého problému nebo na určitý 
návrh bylo hodně různých názorů a 
návrhů, podařilo se najít většinovou 
schodu. To nebývá dle zkušeností 
z jiných obcí vůbec jednoduché. O 
tom, že bylo stále co řešit, dosvědču-
je to, že jsme se doposud jako zastu-
pitelstvo setkali 36 krát a rada obce 
měla 60 zasedání. Nemusím ani zdů-
razňovat, kolik času to zabralo. Tady 
musím připomenout, že nejdůležitěj-
ším orgánem obce je zastupitelstvo a 
každý zodpovídá za své rozhodnutí.     
     Chci závěrem ještě jednou podě-
kovat všem stávajícím zastupitelům 
a poctivou práci pro celou naši obec 
a za to, že přijali zodpovědnost. Zá-
roveň všechny oslovené kandidáty 
do zastupitelstva chci povzbudit, aby 
přijali kandidaturu, a tak se podíleli 
na rozvoji našeho Lidečka v dalších 
minimálně  4 letech. Jestli chceme 
něco ovlivnit a posunout opět o kus 
dál, nejlépe to uděláme z titulu za-
stupitele obce. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

     Zlínský kraj ve spolupráci s MAS Hornolidečska, z.s. 
nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskyt-
nutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v 

Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových do-
mácnostech Zlínského kraje. 

 

Kontakt na MAS: 
MAS Hornolidečska, z.s. 
kancelář: Lidečko 36,  
756 15 Lidečko (budova ZŠ Lidečko) 

 

Kontaktní osoby:  

Adam Pavlík, tel.: 605 383 639 
Aleš Lahoda: tel.: 604 628 026 

 

Kontaktní e-mail: kotliky@mashornolidecska.cz   
  

Schůzku je potřeba domluvit předem telefonicky, ne-
bo   e-mailem. 
Datum vyhlášení Programu: 10. 5. 2022 
Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí 

dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 h 
Datum ukončení příjmu Žádostí o poskytnutí dotace: 
31. 8. 2022 v 17:00 h 
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     Pomalu, ale jistě budeme mít za 
sebou rok provozu Penzionu Čertovy 
skály.  
     Hodnocení celého roku je zásad-
ně narušeno podzimem a zimou, kdy 
provoz byl výrazně ovlivněný proti-
covidovými opatřeními. Od začátku 
roku se snižuje ztráta. Ke konci květ-
na byla celková ztráta na provozu od 
začátku roku 570 tis. Kč. Je vidět, 
jak se velmi negativně projevily co-
vidové měsíce. Teď jsou před námi 
měsíce, které by měly ztrátu vyrov-
nat a pomoci k tomu, že na konci 
roku bude i přes covidové měsíce 
určitý zisk.  
     V rámci investic v letošním roce 
se provedlo osazení fólie, která by 
měla snížit průchod slunečních pa-
prsků do hlavní restaurace. Zároveň 
zastupitelstvo obce projedná investi-
ci do klimatizace. Investovali jsme 
do dokončení bistra a dokončily se 
stříšky nad vchody do penzionu. Bě-
hem prázdnin chceme pokračovat 

v úpravách venkovních prostor, dle 
zpracované studie. Chceme využít 
také brigádníky, kteří by provedli 
zbroušení a následné natření dřevě-
ných prvků ve venkovním areálu 
vedle penzionu. Zároveň dojde 
k odstranění smrkového plotu a pro-
vede se výsadba habrů. Smrky svoji 
funkci živého plotu splnily a již pro-
sychají a tak budou nahrazeny jiným 
živým plotem a zároveň se ze strany 
od Vsetína bude lépe vidět na penzi-
on.  
     Stále hledáme na penzion kucha-
ře. V letních měsících nám velmi 
vypomáhají brigádníci z řad vysoko-
školských a středoškolských studen-
tů.  
     Velké poděkování patří provozní-
mu penzionu J. Rumánkovi za to, že 
i přes covidové problémy penzion 
funguje a ohlasy jsou většinou pozi-
tivní. Je před ním nelehký úkol, aby i 
po ekonomické stránce se penzionu 
dařilo a na konci roku vykázal určitý 

zisk.  
     Byli bychom velmi rádi, kdyby 
nám penzion svým ziskem pomohl 
splácet půjčku. Během sezóny a ví-
kendů je penzion hojně navštěvován 
a všichni od kuchařů počínaje až po 
servírky skutečně mají co dělat a je 
to někdy pořádný „cvrkot“. Vnímá-
me, jak je důležitá reklama a marke-
ting, protože bez návštěvníků restau-
race a ubytovaných hostů bude velmi 
těžké se dostat do kladných čísel. Je 
nezbytné, aby se intenzivně pokračo-
valo v propagaci nejen restaurace, 
ale také ubytování. Klíčové pro eko-
nomiku penzionu je a bude, jak si 
povede mimo sezónu. Věříme, že do 
budoucna velmi pomůže cyklostez-
ka, která povede vedle něho.  
     Určitě to, že jsme penzion zre-
konstruovali od základů a pořádně, 
byl skvělý tah, protože v dnešní době 
vzhledem k vysokému navýšení cen 
by to bylo velkým problémem tako-
vý projekt udělat. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta  

      Konečně jsme se dočkali. Po mi-
nulém roce, kdy jsme kvůli situaci 
kolem covid-19 nemohli oslavit 70  
let od založení ČČK v Lidečku, při-
šel 27. únor 2022. Ještě na začátku 
února nebylo jisté, zda výroční 
schůzi spojenou s oslavou tohoto 
krásného výročí uspořádáme. 
     V neděli 27. 2. 2022 jsme začali 
společně děkovnou mší svatou za 
tuto složku a léta, po která mohla 
pracovat v naší obci. Vzhledem 
k začátku války na Ukrajině bylo 
slavení mše svaté spojené s ČČK 
více než symbolické. O to víc jsme si 

uvědomovali záslužnou práci našeho 
spolku v minulosti i současnosti. 
     Po mši svaté už na všechny po-
zvané čekal připravený malý sál 
Společenského centra. Při vstupu 
obdržel každý příchozí roušku 
s nápisem ČČK, brožurku o historii 
ČČK v naší obci a lístek k tombole. 
Po přivítání všech přítomných jsme 
se společně s otcem Petrem pomodli-
li a před společným obědem jsme si 
připili na zdraví a na Červený kříž 
v Lidečku.  
     Po obědě následoval kulturní pro-
gram. Velmi zdařilou scénku nám 

zahráli naši mladí z kroužku Mla-
dých zdravotníků. Pak nám své do-
vednosti ukázala děvčata ze zumby. 
K poslechu nám zahrála skvělá sku-
pina Sebranka. Během odpoledne 
byly k dispozici k prohlédnutí naše 
kroniky, velká nástěnka s fotkami 
z let minulých a již zmiňovaná bro-
žurka naší historie v naší obci.  Ně-
kteří šťastně vylosovaní si mohli 
odnést snad jen názvem hodnotné 
ceny z tomboly. O to víc jsme se ale 
nad tombolou mohli pobavit.  
     Aby lidé mohli pomáhat, je dobré 
setkávat se, popovídat si o všem, co 
nás  všechny teď trápí, a tím nabrat 
síly, nadšení a zápal jít pomáhat vše-
mi možnými prostředky a všude, kde 
je to potřeba.  
     Jsme moc rády, že jsme se mohly 
konečně s vámi všemi setkat a bude-
me věřit a doufat, že to, co poslední 
roky, měsíce a dny prožíváme, bude 
směřovat k tomu, že nás to všechny 
promění k lepšímu.  

ČČK Lidečko 
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     Před penzionem proběhlo slav-
nostní zahájení stavby II. etapy cyk-
lostezky Bečva Vlára Váh – BE-
VLAVY. Byli pozváni všichni důle-
žití lidé, bez kterých bychom tento 
projekt nikdy nerealizovali. Velmi 
nás potěšil, že přijel generální ředitel 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury pan Hořelica, hejtman Zlínské-
ho kraje, ředitel Ředitelství silnic a 
dálnic pro Zlínský kraj, poslanci a 
senátoři. Akce i přes obavy 
s počasím se velmi podařila a opět 
Penzion Čertovy skály ukázal, jak 
bez problémů zvládne i takovou ak-
ci.  
     Při slavnostním zahájení kromě 
zdravic náš  P. Petr Martinka také 
požehnal 4 kameny, na kterých bylo 
vytesáno jméno obce a číslo I/57, 
což je číslo cyklostezky. Kameny si 
odvezly obce, kterých se druhá etapa 
týká, a bude do nich po ukončení 
stavby vložena pamětní deska, která 

bude připomínat tuto velmi náročnou 
stavbu.  
     Práce na cyklostezce firma Do-
prastav zahájila a musí na katastru 
každé ze čtyř obcí profinancovat 50 
% z celkových nákladů stavby. 
V Lidečku to znamená, že do konce 
roku musí provést práce na 55 mil. 
Kč.  
     Bohužel se ukazuje, že projekt 
má několik chyb, které za pochodu 
řešíme. A není to vůbec jednoduché, 
spíše naopak. Každý týden máme 
kontrolní dny, kde mimo jiné jezdí 
starosta a místostarosta naší obce. 
Řeší se problémy, které vznikají při 
dokončení realizační dokumentace a 
při samotné stavbě. Na to, že jsme 
pořádně nekopli, problémů je celkem 
hodně. Bohužel všechny vícepráce, 
které na stavbě vzniknou, bude platit 
přímo ta obec, na jejímž katastru se 
to stalo. Čekají nás dva roky práce 
na cyklostezce, které nejenže ovlivní 

náš rozpočet, ale také dopravu, a 
přinesou s sebou i určitá omezení. 
To všechno bude od nás vyžadovat 
nadhled a toleranci. Zvládli jsme 
realizaci centrální stokové kanaliza-
ce, která byla daleko náročnější, 
zvládneme i cyklostezku. V obci je 
několik míst, které jsme museli obe-
jít z důvodu nevypořádaných pozem-
ků.  
     Věříme, že časem se nám podaří 
úsek od mostu přes řeku Senici „U 
Zámků“ po cestu na Polňák projet 
mimo hlavní silnici.  Cyklostezka i 
přes finanční a další náročnost posu-
ne naši obec o kus dál a určitě při-
spěje k většímu počtu návštěvníků i 
našeho Lidečka. To může podpořit i 
drobné podnikání. Všichni se moc 
těšíme, až se po cyklostezce projede-
me. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta 
      

     Druhou květnovou neděli oslavili 
dobrovolní hasiči z Lidečka 110. 
výročí založení SDH Lidečko a svá-
tek sv. Floriána.  

     Členové našeho sboru a zástupci 
sborů z našeho okrsku se sešli před 
Spol. centrem, odkud za doprovodu 
dechové hudby Lidečanky a ve vší 

parádě s prapory a v hasičských uni-
formách vyšli v průvodu ke kostelu, 
kde byla v 10:30 h sloužena mše sva-
tá za živé a zemřelé hasiče 
z Lidečka. Po mši svaté se průvodem 
přešlo do Spol. centra, kde byl pro 
všechny pozvané připraven oběd. 
Následovala slavnostní schůze spoje-
ná s předáním ocenění a poté probí-
hala volná zábava.  
     Výbor SDH Lidečko tímto děkuje 
všem za hojnou účast a také za po-
moc při organizaci této akce.   



     Vážení spoluobčané, 
     stejně jako ke mně, tak i k vám se 
donesla informace, že Jednota, spo-
třební družstvo ve Vsetíně bude 
v naší dolní části obce zavírat pro-
dejnu smíšeného zboží.  
     Jestli je to dobré nebo chybné 
rozhodnutí, nechám na vašem úsud-
ku. Já osobně, i jako člen družstva, 
v této prodejně nenakupuji, protože 
to není prodejna odpovídající potře-
bám běžného spotřebitele, a to 
z hlediska nabízeného sortimentu a 
kvality (např. ovoce, zelenina), veli-
kosti prodejní plochy, kvalitě perso-
nálu a především otevírací doby.  
Ale to je můj osobní názor. Proč 
vám ale píšu?   
     Setkávám se s dotazy našich spo-
luobčanů, že jako zaměstnanec Jed-
noty Vsetín (snad na pozici ředitele) 
jsem nechal dopustit, aby prodejna 
Jednoty v Lidečku byla předána do 
pronájmu. Jak znám kvalitu řízení 
současného vedení, tak to skutečně 
může být kdokoliv, kdo zaplatí ná-
jem.  
     K 30. 10. 2018 jsem byl odvolaný 
z pozice ředitele a předsedy předsta-
venstva Jednoty Vsetín. Důvodem 
byly rozdílné představy (mé a sou-
časného vedení družstva) o fungová-

ní prodejen Jednoty. Základem mého 
řízení měla být odbornost a odpo-
vědnost řídícího managementu, za-
vedení demokratických principů 
práv a povinnosti člena, vztah člena 
k majetku družstva, modernizace 
prodejen odpovídající potřebám 
dnešní doby, nejvyšší kvalita a šíře 
sortimentu zboží denní potřeby a 
především poctivá odměna zaměst-
nancům prodejen. K 1. 1. 2019 jsem 
odstoupil z funkce člena představen-
stva, protože jsem odmítal spolupra-
covat s lidmi, u kterých jsem cítil, že 
družstvo, členská základna, zaměst-
nanci družstva byli dlouhodobě až v 
druhém sledu jejich zájmu a zájem o 
nečleny byl již zcela mizivý. Důka-
zem toho je i rozhodnutí o uzavření 
prodejny bez ohledu na názor člen-
ské základny.  
     K doplnění celkového pohledu 
dokládám výňatek z 54. shromáždění 
delegátů ze dne 27. 6. 2022 (viz in-
ternetové stránky Jednoty, spotřební-
ho družstva ve Vsetíně) v části dis-
kuse „na dotaz p. Marie Švirákové 
ohledně uzavření prodejny vystoupil 
GŘ Ing. Jurča, který ve svém vystou-
pení vzpomněl i jiné prodejny, o kte-
rých se uvažuje o uzavření, přede-
vším z důvodů špatných ekonomic-

kých výsledků daných prodejen a kde 
obec není ochotná podpořit provoz 
prodejny“. Ale obchod, který vypa-
dá 40 let stejně, jen místo pultového 
prodeje se změní v samoobsluhu, 
nemůže mít v dnešní konkurenci 
dobré ekonomické výsledky. 
V uvedeném materiálu se taky může-
te dozvědět o dosaženém zisku za 
rok 2021 a výši odměny volených 
orgánů Jednoty ve Vsetíně, tedy jak 
se tvoří peněžní zdroje na nové mo-
dernizace prodejen.  
     S Jednotou Vsetín nemám tedy 
nic společného. Členy družstva 
v Lidečku na konferenci delegátů 
zastupuje paní Marie Šviráková z 
Lidečka. Pokud tedy chcete více in-
formací, obracejte se, prosím, na ni, 
protože ona se zúčastňuje všech akti-
vů dohlížecích výborů a hlasuje za 
členy družstva naší obce na vrchol-
ných schůzích. Je až s podivem, že 
neinformuje členy družstva při pro-
dejně v Lidečku, jichž je delegátkou, 
o chystaných změnách nebo o schvá-
lených nových stanovách Jednoty 
Vsetín splatností od 1. 1. 2022. Mož-
ná není ani ona sama představen-
stvem o změnách informována. 

Ing. Miloslav Pavlík, Lidečko 317 
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     V pondělí 20. 6. 2022  volal gene-
rální ředitel COOP Jednoty,  spotřeb-
ní družstvo Ing. František Jurča a 
sdělil mě, že končí prodejna Jednoty 
v Lidečku, neboť je ve ztrátě. 
V úterý 21. 6. jsem odjel do Vsetína, 
kde proběhla schůzka s ředitelem, 
kdy byla detailně projednána skuteč-
ná situace a důvody ukončení provo-
zu.  
     Hlavním důvodem dle sdělení 
ředitele pro ukončení provozu pro-
dejny u nás spotřebním družstvem 
COOP Jednota je velká ztráta, která 
za rok 2021 činila 0,5 mil. Kč. Ztrátu 
tato prodejna vykazovala každý rok.  
     Uzavřením prodejny vzniká pro-
blém pro občany bydlící v severní 
část obce. COOP Jednota nechce 
prodejnu prodat, ale dát budovu do 
pronájmu od 1. 9. tohoto roku. Proto 

se může stát, že někdo prodejnu po-
travin a smíšeného zboží bude chtít 
provozovat, ale také v daných pro-
storách může být něco jiného než 
prodejna. Obec jako taková nemůže 
toto rozhodnutí zvrátit, přesto ale 
s kroky COOP Jednoty nesouhlasí. 
     Budova se stavila v tzv. akci „Z“, 
tudíž ji stavili občané Lidečka. 
V budově se prováděly pouze zá-
kladní opravy a údržba, nebyla tam 
za celou dobu provedena větší inves-
tice, aby to nalákalo kupující.  Přede-
vším pro starší občany žijící v dolní 
části obce je uzavření prodejny velký 
problém.  
     Pokusíme se rozhodnutí předsta-
venstva změnit, ale nemáme na to 
žádné nástroje. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta 

     Poskytovatel zdravotních slu-
žeb MUDr. Marie Obadalová 
oznamuje, že s účinností ke dni 
30. 9. 2022 ruší oprávnění k po-
skytování zdravotních služeb. 

     Žádosti o předání zdravotnické 
dokumentace nově zvolenému po-
skytovateli mohou pacienti podávat 
do 29. září 2022 v zubní ordinaci 
v Horní Lidči. Tel. kontakt do ordi-
nace: 605 735 993. 
     Po této době bude zdravotní do-
kumentace odevzdána na Krajský 
úřad Zlín, odbor zdravotnictví, od-
dělení správních činností, kde si 
pacienti mohou dokumentaci vy-
zvednout. 
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Opět se setkáváme na 
stránkách obecního Zpravodaje, kde 
můžete spolu s námi zavzpomínat, 
co jsme v uplynulých měsících pro-
žili. 
     Období jarních měsíců bývá ide-
álním k trávení času venku a přesně 
toho jsme také využili. Vedoucí ve 
svých družinkách uspořádali nejrůz-
nější výpravy po okolí, ale i výpravy 
do vzdálenějších míst. Děti se podí-
valy například na naše tábořiště 
v Hrubé Brodské. Benjamínci spolu 
s rodiči navštívili areál Vařákových 
pasek v Lačnově, kde si uvařili čaj 
na kamnech a pozorně poslouchali 
vyprávění o historii Vařákových pa-
sek. Uspořádána byla také výprava 
do Vsetína, kde se děti dozvěděly 
něco o tvorech žijících v Bečvě a 
následně se vydaly prozkoumat vse-
tínský zámek. Jednou z větších vý-
prav byla pak výprava na Macochu, 
kde děti kromě výhledu na propast 
měly možnost navštívit také Punkev-
ní jeskyně.  I letos jsme se zúčastnili 
akce Ukliďme Česko, ovšem neuklí-
zeli jsme jako jedna velká skupina, 
ale rozdělili jsme se po družinách a 
každý vyrazil na odlišné místo. Ob-
čas je ale důležité najít si příležitost, 
kde se může potkat společně celé 
středisko. Takovou příležitostí byla 
tradiční jarní mše svatá za skauty na 
Pulčinách. 
     Již velmi dlouhou dobu jsme pra-
covali na naší skautské maringotce, 
která bude po svém dokončení slou-
žit jako taková venkovní klubovna. 

Práce už se pomalu dostaly do finále, 
ale jak to tak občas bývá, závěr byl 
nejspíš nejnáročnější, a to především 
ve shánění pomocníků. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat ochotným 
rodičům a všem ostatním, kteří se na 
dokončení maringotky podíleli. Bez 
vás by poslední práce byly opravdu 
nesplnitelné.  
     I když zprávy o situaci na Ukraji-
ně částečně utichly, situace tam se 
výrazným způsobem nezlepšila, a 
tudíž bylo důležité, aby se nezastavi-
la naše pomoc. Sbírka, kterou jsme 

započali již v únoru, nadále pokračo-
vala. Všem dárcům děkujeme a věří-
me, že naše společné úsilí nebylo 
zbytečné. 
     V květnu skauti ze Vsetína uspo-
řádali u nás v Račném Skautský zá-
vod vlčat a světlušek. Turnaje kou-
zelníků, nebo spíše boje o Brumbá-
lův pohár, se zúčastnilo 24 kouzel-
nických šestek. V napínavých bojích 
v deštivých podmínkách na 10 stano-
vištích si nejlépe vedla šestka právě 
z Lidečka a cérky z družiny Motýlků 
v celém turnaji zvítězily. Povedlo se 
jim postoupit do krajského kola, ve 
kterém se umístily na krásném dru-
hém místě. K takovému úspěchu jim 
velice gratulujeme. Měsíc květen je 
také typickým pro Český den proti 
rakovině a ani letos jsme tuto sbírku 
nevynechali 
     Na začátku června jsme uspořá-
dali dětský den. Jak bylo dříve zvy-
kem, kdy byl dětský den pořádán 
v areálu myslivecké chaty v Račném, 
letos se konal v areálu pastoračního 
centra v Lidečku. Slunečný den plný 
smíchu, her a zábavy si všechny děti 
jistě užily.  
     Na závěr asi posledních pár aktu-
alizací. Naplno využíváme klubovnu 
v Lidečku a už jen dokončujeme de-
taily. A poslední novinka - byl nám 
schválen grant na Erasmus a naše 
dvě vedoucí tak mohou vyrazit sbírat 
zkušenosti do zahraničí, ale o tom až 
příště. 
     Do následujících letních dnů vám 
přejeme mnoho radosti a pohody. 

za skauty  
Anna Nováková 

               

„Ukliďme Česko“ 

Mše sv. za skauty na Pulčinách Vítězkyně boje o Brumbálův pohár 

skautská maringotka 
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     Školní rok 2021/2022 byl pro 
naše děti i rodiče plný zážitků, akcí 
a také personálních změn. 
     Paní učitelku Kateřinu Liškovou, 
která odešla na mateřskou dovole-
nou, zastoupila paní Alena Janáčová. 
Celým rokem nás kromě činností 
vyplývajících z RVP provázela růz-
ná divadla, projektové dny, akce 
a výlety. 
 Začátek roku 2022 jsme zahájili 

maškarním bálem, který se velmi 
vydařil.  

 Navštívili jsme vsetínskou zámec-
kou zahradu, kde byl pro nás při-
pravený program zaměřený na zví-
řátka z lesa. 

 Na konci dubna jsme pro děti 

a rodiče připravili  akci „Slet čaro-
dějnic a čarodějů“, která měla vel-
ký úspěch.  

 Dětský den jsme s dětmi prožili 
sportovně, kdy jsme využili zdejší 
tělocvičnu. Za soutěže byly děti 
odměněny dárečky a točenou 
zmrzlinou. 

 Na výlet jsme se s dětmi vydali do 
Starého Města do KOVOZOO. Zde 
děti měly připravený bohatý pro-
gram plný zážitků.  

 K posledním akcím patřilo pasová-
ní předškoláků a exkurze kravínu 
v Horní Lidči. 

     K zápisu do mateřské školy na 
školní rok 2022/2023 přišlo 29 žá-
dostí, kdy bylo přijato 20 dětí do 

plné kapacity školky. 
     Provoz mateřské školy přes 
prázdniny je po schválení zřizovatele 
zrušen. Školku čeká spoustu změn, 
do kterých se s pomocí obce pustíme 
právě v tomto období. 
     Proběhne malování všech vnitř-
ních prostorů a instalace kamerové-
ho zabezpečení vchodu. 
     Krásnou tečkou školního roku 
2021/2022 bylo schválení dotace na 
projekt nového dětského hřiště ma-
teřské školy.  
     Přejeme všem krásně strávené 
léto. 

                                                                                                 
kolektiv mateřské školy a                                                                                             
řed. Magda Mičatková  

     V tomto měsíci jsme se dozvěděli, jak dopadly naše 
tři žádosti o dotaci, které jsme podávali na Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Bohužel žádost o dotaci na položení 
nového živičného koberce do Račného ani Komplexní 
rekonstrukce podkroví obecního úřadu nevyšly.  
     Třetí žádost nám vyšla v rámci podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, a to Dětské 

hřiště v areálu mateřské školy. Když všechno dobře do-
padne, měli bychom mít nové dětské prvky v areálu ma-
teřské školy ještě letos. Projekt je velmi pěkný a jeho 
celkové náklady činí 1,7 mil. Kč. Dotaci jsme získali ve 
výši 1,4 mil.  Radost z tohoto projektu budou mít určitě 
všechny děti, nejen děti z mateřské školy. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta 

     Poplatky za komunální odpad na rok 2022, 
poplatek za psa a nemovitosti jsou splatné do 
31. 8. 2022.  

     Poplatek můžete uhradit hotově na přepážce Pošty 
Partner nebo převodem na bankovní účet. 
     Číslo účtu 9626851/0100 – Komerční banka a. s., 
variabilní symbol: číslo domu. 
     Pytle na tříděný odpad a žetony na popelnice si vy-
zvedněte, prosíme, na Poště Partner v Lidečku.     

     V centru obce Lideč-
ko opět vyrostla 
„májka“. Stavění máje – 
se uskutečnilo v podve-
čer 30. dubna 2022. Na 
organizaci se podíleli 
především místní hasiči, 
ale aktivně se zapojili i 
ostatní ochotní muži a 
ženy z vesnice. 
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          Školní jídelna - restaurace Italiano  

     Vážení čtenáři, 
     dne 30. června 2022 ukončila  
Základní škola Lidečko školní rok 
2021/2022. I přes některá přísná hy-
gienická opatření můžeme konstato-
vat, že se nám podařilo provoz školy 
udržet po celý školní rok a děti byly 
vzdělávány prezenčním způsobem. 
     Během 2. pololetí školního roku 
2021/2022 jsme realizovali většinu 
naplánovaných akcí. Níže jsou 
popsány nejvýznamnější z nich. 
     V měsíci lednu proběhla recitační 
soutěž v rámci tříd. V únoru byl za-
hájen plavecký výcvik jako součást 
povinného vzdělávání. Zúčastnili se 
jej  žáci 2., 3., a 4. třídy. V březnu 
navštívila naše škola Festival IQ 
Play v nedalekém Zlíně. Rodiče na-
šich žáků i budoucích prvňáčků měli 
možnost prohlídky školy v rámci 
Dne otevřených dveří. V dubnu a 
v červnu proběhl projektový den ve 
škole pod vedením studentky Marie 
Ryzové. Téma bylo směřováno ke 
Dnu Země.  
     Projektové dny ve škole i mimo 

školu jsou v současné době hrazeny 
z projektu EU Šablony III, do které-
ho je naše škola zapojena.  V měsíci 
květnu jsme nacvičovali kulturní 
pásmo ke Dni matek. Žáci z každé 
třídy dostali možnost prezentovat se 
před svými rodiči a prarodiči, zažít 
pocit úspěchu a překonat sami sebe 
vystoupením před více lidmi. Kon-
cem května měly děti možnost získat 
vědomosti při praktických ukázkách 
našich dravých ptáků. Celým progra-
mem je  provázeli odborníci na dané 
téma. Součástí byla turistická vy-
cházka do Horní Lidče. 
     V měsíci červnu jsme měli pro-
gram hodně pestrý. Žáci 5. třídy si 
ve školní jídelně vyzkoušeli, co 
všechno  obnáší povolání číšníka – 
číšnice. Ve spolupráci se školní jí-
delnou obsluhovali sami své spolu-
žáky, čemuž předcházela jejich 
vlastní výzdoba jídelny. Následně 
v předposledním týdnu navštívili 
hvězdárnu ve Vsetíně s tématem Slu-
neční soustava. Žáci 4. třídy si 
v rámci dopravní výchovy vyzkouše-

li své dovednosti na  dopravním hřiš-
ti ve Vsetíně.   
     Den dětí proběhl ve spolupráci 
s Klubem přátel školy, který zajistil 
poutavý celodenní program pro děti i 
s noclehem v budově školy. Mezi 
další velmi zdařilé akce patřila sou-
těž celé školy, která se konala 
v kulturním domě v Lidečku pod 
názvem Základní škola Lidečko hle-
dá talent. Do soutěže se přihlásilo 
méně dětí, než jsme předpokládali, 
ale i přesto se většina z nás dobře 
pobavila.  Jako výrazný talent byla 
oceněna žákyně 5. třídy Irena Novot-
ná, dále žákyně Karolína Rumanová, 
Elen Pastorčáková a Lucie Bučková. 
Zvláštní ocenění získal Tomáš Mo-
lek. V roli moderátorky velmi půso-
bivě vystupovala paní učitelka Mgr. 
Lenka Pechalová. 
     Celodenní školní výlet se usku-
tečnil v Rožnově pod Radhoštěm s 
organizovaným programem 
(prohlídka Valašského muzea, volný 
program, pohádkový les spojený 
s plněním  zábavných úkolů). Klub 

          Žáci 5. třídy se loučí s kamarády 

Festival IQ Play - Zlín Školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm 
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přátel školy přispěl  žákům, kteří se 
účastnili výletu  částkou 100 Kč, za 
což děkujeme jménem ostatních ro-
dičů. 
     Dalším zábavným dopolednem 
na závěr ukončení  školního roku byl 

koncert zpěváka Motýla, který za-
zpíval společně s Erikou. Částka 
byla  hrazena z výtěžku  sběru papí-
ru. Ve spolupráci s Obcí a Knihov-
nou Lidečko proběhlo pasování prv-
ňáčků na čtenáře.  

     Děti 5. třídy si na závěr ukončení 
školní docházky pod vedením paní 
učitelky Mgr.  Eriky Gargulákové 
připravily velmi působivé rozloučení 
se školou, které se neobešlo bez uro-
nění slzičky i nás dospělých. Odchá-
zí nám třída, z nichž drtivou většinu 
tvoří velmi slušně a zodpovědně vy-
chované děti. Děkujeme jejich rodi-
čům.  
     I letos se nám podařilo zrekon-
struovat další třídu pro budoucí prv-
ňáčky a společně s ní i vedlejší kabi-
net. Během prázdnin budou ve škole 
probíhat údržbářské práce, které za-
hrnují malování a nátěr zárubní u 
dveří. V příštím školním roce na-
stoupí do 1. třídy 10 dětí.  
     Na závěr Vám všem jménem 
svým i jménem všech zaměstnanců 
naší školy přeji krásné léto ve zdraví 
a spoustu příjemných zážitků. 

Mgr. Alena Lišková 
ředitelka školy Koncert Motýl a Erika ZŠ Lidečko hledá talent 

     Na konci května se konal tradiční 
dětský den pro děti z naší základní 
školy. 
     Po zahájení dne před školou se 
celá škola vydala na pochod směr 
Račné. Cestou jsme se bavili pohy-
bovými hrami (člověk by neřekl, 
kolik zábavy se dá zažít s křídou a 
několika kilometry asfaltu). Na mys-
livecké chatě pak proběhla soutěž v 
kreslení a po svačině jsme konečně 
vyrazili na bývalé letiště. 
     Tam už na nás čekalo několik 
příslušníků PČR a AČR, kteří si pro 
nás připravili program. Policisté měli 
připravené stoly s vybavením, které 
používají (od standartního až po ob-

lek těžkooděnce). Děti si mohly 
všechno osahat a vyzkoušet. Stoly 
byly neustále v obležení. 
     Vojáci pak během celého dopo-
ledne prováděli přímo před našima 
očima výcvik leteckých návodčích, 
takže jsme viděli (a slyšeli) nízký 
průlet ALKY (Aero L-159) a CASY 
(Casa C-295), která předvedla shoz 
zásob na padáku. Nakonec přistál i 
vrtulnik, který naložil vojáky k se-
skoku. Bohužel kvůli silnému větru 
se nakonec neskákalo, ale vrtulník 
přistál a mohli jsme se do něj podí-
vat. 
     Po výborném obědě nám Petr 
Lysáček udělal přednášku o mysli-

vosti, dokonce si připravil i hromadu 
exponátů, které nechal mezi dětmi 
kolovat. Největší zájem ale vzbudila 
část o vábení zvěře. A když dětem 
dovolil vyzkoušet si různé vábničky, 
připadali jsme si jako v lese. 
     Odpoledne jsme se vrátili do ško-
ly, převlekli do sportovního a hurá 
do Galaxie Zlín.  
     Večer pak byla ohnivá show sku-
piny Boca Fuego završená stezkou 
odvahy, kterou připravil J. Filák. 
     Díky vstřícnosti paní ředitelky 
jsme mohli opět po letech přespat ve 
škole, na což se děti velmi těšily. Po 
snídani se děti postupně rozešly do-
mů, rodiče pouklízeli a šli si také 
odpočinout a nabrat síly na další 
rok... 
     V textu jsem nemohl zmínit 
všechny, kteří obětovali svůj čas a 
pomohli s přípravou celého dne, pro-
to bych jim chtěl poděkovat alespoň 
takto, protože bez nich by to zkrátka 
nešlo. 
     Na závěr mi dovolte za celé KPŠ 
popřát našim dětem i jejich rodičům 
krásné prázdniny plné sluníčka a 
pohody. 

za KPŠ  Ing. Robert Šoman 
          Přednáška p. Lysáčka o myslivosti 
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     Po dvouapůlroční odmlce se podařilo uspořádat 14. 
setkání schol. Po této koronavirové pauze se nám příliš 
nechtělo, ale velkým „elánem“, motivací a motorem byl 
pro nás stálý a velký zájem schol o tuto akci. Během této 
pauzy několikrát psaly, kdy setkání zase bude, jak si pře-
jí a chtějí přijet. Toto byl ten největší start jít do toho 
znovu. Hlavním cílem a smyslem této akce je být spolu, 
malí, velcí, děti, mladí, rodiny či starší, naše babičky a 
dědečkové, být spolu všichni zpěváci i nezpěváci,  naši 
občané a všichni, kdo pozvání přijali.  
     Mottem letošního ročníku bylo „Kdo má Boha, je 
bohatý.“ Přihlásilo se celkem 16 schol – Příbor, Drnovi-
ce, Nový Hrozenkov, Baby scholička ze Zlína, Střelná, 

Vsetín, Zasněžená schola z Velkých Karlovic, Nedašov, 
Zubří, Horní Lideč, Francova Lhota, Nivnice, Valašská 
Polanka, Lačnov, Malenovice a naše scholička 
z Lidečka. Scholy přijely s tak obrovskou radostí, nadše-
ním a i hudebně byly naprosto dokonale připraveny.   
     Smysl této akce být spolu, načerpat, inspirovat se, 
povzbudit se, motivovat, chválit Ježíše zpěvem a společ-
ně prožít něco krásného se nám ze slov vedoucích a tváří 
děti podařil snad úplně naplno. Mnohým vedoucím jsme 
dopomohli k povzbuzení k probouzejícím se scholám po 
covidu-19, fungujícím jsme dopomohli dát nový šmrnc a 
elán a všem jsme snad dopřáli opravdu radostnou atmo-
sféru po celý den. Dokázali jsme povzbudit nejen scholy 
z naší olomoucké diecéze, ale i mnohá naše srdce, sami 
sebe a lidi i v naší obci, kteří mezi nás přišli.  
     Byl připraven bohatý program – přehlídka jednotli-
vých schol, nejrůznější tvořivé dílny, koncert kapely 
Brouci, žonglérská show Michala Třísky a v rámci osla-
vy Dne dětí se rozdávala vynikající zmrzlina. Byl opět 
uvařen výborný guláš, připravena kavárna, čepovaná 
malinovka, domácí limonády, bramborové spirály a 
mnoho dalšího.  
     Vidět po dvouapůlroční pauze tolik nadšených, usmá-
tých a vděčných lidí stálo za to. Jak řekl přijíždějící 
žonglér: „Týhle křesťanský akce moc nemusím, ale tako-
vou atmosféru a parádní amfiteátr jsem ještě neměl.“ 
Tímto chceme nesmírně poděkovat každému z vás, kdo 
mezi nás přišel, všem našim sponzorům a dárcům, kteří 
nás finančně podpořili, a všem, kteří nám jakkoliv po-
mohli jak s přípravou této akce, tak v samotný den. Sám 
člověk nezmůže vůbec nic, jen společnými silami a vzá-
jemnou pomocí můžeme tvořit a vytvořit něco velkého a 
krásného. Děkujeme. 

 

Pár slov účastníků: 
Baby scholička Zlín:  
„Děkujeme!!! Byl to moc krásný den pro nás všechny, 
neskutečně zorganizované a nechápu, kde berete tolik 
ochotných lidi, rodičů, sponzorů,….vždy je to super, ale 
zdá se mi, že rok od roku dokonalejší, prostě Boží.“ 

 

schola Lačnov:  
„Chceme vám poděkovat - jsem si vědoma času, práce, 
námahy a organizace, kolik zřejmě setkání stálo! S 
upřímnosti říkám, že vše bylo dokonalé a moc jsme si to 
užili. Ještě jednou veliké díky za vše.“ 

 

schola Drnovice:  
„Su ráda, že sme si to mohli všeci spolu užít, snad sa 
zase brzo potkáme, taky moc děkuju za všecko, ten pro-
gram a všechny ty věci okolo, bylo to prostě perfektní,  
fakt, ještě raz velké dík.“  

 

schola Příbor: 
„Dobré ráno, chvála Kristu, naše schola vám za všechno 
moc děkuje, jste naprosto úžasní a skvělí. To, jak bylo 
vše perfektně zorganizované, vše skvěle nachystané - 
opravdu velmi krásná, úžasná akce, které se určitě velmi 
rádi, dá-li Pán Bůh, příště zase zúčastníme... mějte se 
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moc krásně a budeme se už teď těšit na setkání…“  

 

vděčný tatínek J.M.:  
„Chvála Kristu, veliké díky všem organizátorům za 
skvělou organizaci včerejšího setkání schol. Naše tři děti 
ze Zubří se ze včerejší akce vrátily naprosto nadšené a 
určitě nebyly samy. Dokážu si představit, jak složitá a 
náročná je taková akce. Proto velmi rád posílám mimo-
řádně pozitivní zpětnou vazbu, že se to podařilo a slouží 
to k Božímu dílu. Ať vám Pán žehná.“ 

 

„Také moc děkujeme, že jsme mohli za vámi znovu při-
jet. Děkujeme za krásně prožitý den, veškerou organiza-
ci, kterou jste zase zvládli na jedničku, klobouk dolů! 
Jsme vděční, že to pro nás všechny organizujete, těšíme 
se už teď na shledání zase někdy příště.“ 

Valašsko se modlí za mír 
     V úterý 25. 3. od 19:00 h jsme se v naší farnosti zapo-
jili do akce „Valašsko se modlí za mír“. Modlitební šta-
feta nejprve 10 dní putovala mezi farnostmi valašskoklo-
bouckého děkanátu a poté jsme ji převzali my a 24 hodin 
jsme se modlili před Nejsvětější Svátostí za mír ve světě. 
I přesto, že se jednalo o den v pracovním týdnu, přišlo 
mnoho lidí. Další dny se potom do modlitby postupně 
zapojovaly i ostatní farnosti vsetínského děkanátu. 

Poutě na Butkov a ke sv. Antonínkovi  
     Dne 14. 5. 2022 se naše farnost vydala na pouť do 
skalního sanktuária Božího milosrdenství na hoře But-
kov na Slovensku. Po cestě od autobusu jsme se pomod-
lili křížovou cestu a v prostorách poutního místa slavili 
společně s otcem Petrem mši svatou. Po té jsme si prošli 
toto krásné místo s mnoha relikviemi různých svatých a 
zúčastnili se poutního programu vězeňského společenství 
„Dismas“.  
     Další farní poutí byla 13. 6. 2022 pouť ke sv. Anto-
nínkovi do Blatnice. U příležitosti končícího Roku rodi-
ny jsme se ještě po cestě zastavili u našeho bývalého fa-
ráře otce Jana Stona v Luhačovicích v kostele sv. Rodi-
ny, kde jsme měli krátkou pobožnost spojenou 
s návštěvou místní farní kavárny.                             

Ministranti 

     Dne 7. května se 29 ministrantů z naší farnosti vydalo 
na výlet do Olomouce. Navštívili Arcibiskupský kněžský 
seminář, katedrálu sv. Václava, kapli sv. Jana Sarkandera 
a Pevnost poznání. V této pevnosti si prohlédli jednotlivé 

expozice, které byly zaměřeny na historii města Olomou-
ce, přírodu a vesmír. Výlet se velmi vydařil a všichni si 
odvezli domů spoustu zážitků a nových zkušeností. 

Scholička a misijní klubko 
     V době postní děti ze scholičky a misijního klubka 
vyráběly velikonoční vajíčka, která společně s mladými 
před Velikonocemi přinesly všem našim babičkám a dě-
dečkům starším 80 let. 
     Na víkendovce v Ivanovicích a později i s nejmladší-
mi dětmi na faře jsme tvořili přírodní ručně vyrobená 
mýdla zdobené sušenými bylinkami a vonnými oleji, 
které jsme zabalili do vyrobených papírových pytlíčků a 
po nedělní mši sv. před Velikonocemi jsme je nabízeli 
lidem za dobrovolný příspěvek. Výtěžek jsme darovali 
na misie a pomoc Ukrajině. V rámci svátku Dne matek 
jsme v neděli 8. 5. po nedělní mši sv. zatančili a zazpíva-
li našim maminkám, babičkám, tetám a všem ženám z 
naší vesnice písničku a taneček o mamince. 

Turnaj v petanque - oslava Dne otců 

     V pondělí 19. 6. jsme se s muži z farnosti domluvili, 
že společně oslavíme nedělní Den otců. Sešli jsme se za 
hospodou Formanka na obecním „kole“, abychom si za-
hráli petanque, společně si popovídali a trochu uhasili 
žízeň. 
     Přišlo asi 30 mužů všech věkových kategorií. Podle 
ohlasů mnohých to byla opravdu povedená akce, kterou 
by bylo dobré ještě někdy zopakovat.    

Poděkování a pozvání 

     Děkujeme za ochotu a čas všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem vytrvale  podílejí na chodu farnosti, ale i za 
jednorázovou pomoc třeba při brigádách a na přípravě 
různých farních akcí. Služeb a akcí ve farnosti, které se 
dějí, je ještě více, než které jsme výše uvedli. Pokud má-
te chuť se jakýmkoliv způsobem zapojit, ať už tím, že se 
jich prostě jen zúčastníte nebo budete chtít i někde 
s něčím pomoci, moc rádi vás uvidíme. Pastorační kalen-
dář, který průběžně doplňujeme, naleznete na stránkách 
farnosti.  

Pastorační rada Farnosti Lidečko 
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     Už tradičně se scházíme vždy od 
začátku roku a vyvrcholením jsou 
pro nás soutěže, po kterých kroužek 
končí. Letos tomu nebylo jinak. 
     V lednu k našemu velkému pře-
kvapení přišlo do kroužku přes 25 
dětí, ale upřímně musíme přiznat, že 
jsme si říkali: „To je prvotní nadšení, 
než bude květen, bude dětí půlka.“ 
Ale děti nás opět příjemně překvapi-
ly a ve svém snažení i docházce zů-
staly vytrvalé. Zároveň se omlouvá-
me mladším dětem, které nemohly 
být kvůli počtu zájemců a také kvůli 
nízkému věku přijaty do kroužku.   
     Scházeli jsme se dvakrát týdně, 
ve středu se zdravotníky II. stupně 
(6. - 9. třída ZŠ) a ve čtvrtek 
s mladšími (1. – 5. třída ZŠ).  
V únoru jsme si připravili k oslavám 
110. výročí založení ČČK 
„zdravotnický rap“ a poskytnutí prv-
ní pomoci. A teď už k samotnému 
soutěžení. Dne 3. 5. jsme si tradičně 
udělali cvičnou soutěž u nás 
v Lidečku, aby si především ti nej-
mladší vyzkoušeli, jak to na takové 
soutěži chodí, a viděli namaskovaná 
poranění. Starší se chopili úlohy roz-
hodčích. Po této soutěži jsme byli 
všichni v rozpacích, neboť se nám 
zdálo, že naše společné snažení o 
naučení se zdravovědy nebylo dosta-
tečné. Přesto jsme se 5. 5. 2022 vy-
dali společně v počtu 5 hlídek na 
oblastní soutěž mladých zdravotníků 
do Vsetína, kde bylo úkolem dětí co 
nejlépe zvládnout všechny soutěžní 
stanoviště. Museli si poradit se zásta-
vou srdce, epileptickým záchvatem, 
popáleninami po výbuchu pyrotech-

niky, se zlomeninami a v neposlední 
řadě předvést znalosti v oblasti obva-
zové techniky a polohování pacientů. 
Závěr soutěže vygradoval, když or-
ganizátoři soutěže vyhlásili, aby se 
naše dvě hlídky mladších dostavily 
spolu s jinou hlídkou k finálnímu 
rozstřelu, z důvodu stejného počtu 
vysoutěžených bodů, ale tento roz-
střel zajistil našim dětem postup na 
krajskou soutěž, protože se té nej-
mladší naší hlídce podařilo konku-
renty překonat a odvážely si pohár i 
medaile za 1. místo, další dvě hlídky 
se umístily na 3. a 5. místě, za což 
jim patří velká pochvala.  
     Naše hlídky II. stupně nestačily 
pouze na tým z Hovězí, a tak převza-
ly medaile a poháry za 2. a 3. místo.  
     Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se naši 
nejmladší zdravotníci zúčastnili 
Krajské soutěže mladých zdravotní-
ků ve Zlíně. Pro naše zdravotníky to 

byla teprve 2. oficiální soutěž a bylo 
znát, že ve své kategorii jsou v kraj-
ské konkurenci nejmladší. Soutěž 
byla opravdu náročná. I tak se toho 
naši reprezentanti nezalekli a splnili 
společně všechny soutěžní i nesou-
těžní stanoviště. Některá ošetření 
zvládla skupinka lépe, u jiných bylo 
pár nedostatků, ale na nejlepší příčky 
to nestačilo. Umístili jsme se na 4. 
místě, přesto si ale odvážíme cenné 
zkušenosti nejen do budoucna, ale 
hlavně do života.  
     Po soutěžích jsme vždy společně 
poseděli, manželé Píchovi nás něče-
mu přiučili při přednášce první po-
moci, které jsme se zúčastnili 31. 5. 
2022.  
     Dále jsme se zapojili do ukázky 
první pomoci zásahu IZS při srážce 
cyklisty s motorkou ve Vsetíně na 
akci Přesná jízda s Kayaku 24. 6. 
2022 a věříme, že v tomto roce ještě 
společně nějaké společné aktivity 
podnikneme.  
     Děkujeme dětem za hojnou účast 
a zapálení pro tento neobvyklý krou-
žek a zvlášť si vážíme i toho, že me-
zi nás chodí i hoši, dále děkujeme 
rodičům dětí, že nám fandí, MS 
ČČK Lidečko, Obci a Spol. klubu 
Lidečko za zázemí a podporu. Dou-
fáme, že v příštím roce se sejdeme 
s minimálně stejným nadšením a 
zápalem pro tuto činnost. A přejeme 
nejen mladým zdravotníkům, ale 
nám všem, aby případů k ošetřování 
bylo pokud možno co nejméně.  

ČČK Lidečko 
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     Černá zvěř (divočák) je všežravec 
a je zvěří výhradně noční. Vychází 
za potravou až za pozdního soumra-
ku a je aktivní v nočních hodinách. 
Škody na bramborách způsobuje 
hlavně tím, že nakypřenou půdu 
snadno rozrývá a hledá různé brou-
ky, myši, hraboše či žížaly. Hlízy 
brambor konzumuje jen sporadicky. 
Pokud však černá najde pole, kde se 
pěstují brambory či obiloviny, tak je 

neobejde a na poli způsobí škody. 
Na obilovinách škodí poválením a 
následným konzumováním klasů. 
Jelikož se jedná o noční zvěř, stává 
se lov velmi náročný, protože se loví 
v noci a za časného ranního rozbřes-
ku.  
     Proto, aby se předešlo škodám, je 
nutné, aby si majitelé polí zabezpeči-
li své polnosti. Toto ukládá Zákon o 
myslivosti 449/2001 § 53. Pro bližší 

informace se, prosím, obraťte na MS 
Černava, rádi vám poradíme, jak 
zabezpečit svá pole. Mimo jiné je 
možnost zakoupení pachových 
ohradníků značky HAGOPUR – od-
puzovač černé zvěře. Dále je mož-
nost pořízení elektrických ohradníků 
a jiné dočasně účinné plašiče či vy-
tvoření vlastního oplocení, které je 
také velmi účinné k zamezení přístu-
pu srnčí zvěře.  
     Věřte, že je nám líto zničených 
polí, proto se v této lokalitě snažíme 
co nejvíce pohybovat a černou tímto 
rušit. Zvěř je ze zákona majetkem 
státu. Věřím, že společnými silami 
se nám podaří škody zvěří minimali-
zovat.  

výbor MS Černava Lidečko 

     Myslivecký spolek prosí občany, aby se chovali v 
přírodě tak, aby nedocházelo ke stresování zvěře. Pokud 
berete na vycházku psa, prosím nepouštějte ho z vodítka. 
I malý pes dovede srnčí zvěř štvát.  
     V předjaří jsou srny vysoce březí, v průběhu května a 
června budou klást srnčata. Když při vycházce najdete 
malé srnče, prosím nesahejte na něho. Srna si svá srnčata 
hlídá, nejsou opuštěná. Pokud na srnče sáhnete, srna již 

srnče nepřijme a to uhyne hlady. Při vycházkách dochází 
k nešvaru znečišťování přírody odhozenými obaly od 
svačiny nebo pití. 
     Prosím, buďte k přírodě citliví. Záleží na každém, jak 
bude naše příroda vypadat dnes nebo v budoucnu. Příští 
generace si zaslouží žít v Boží přírodě bez černých sklá-
dek a všude se povalujícího odpadu. 

výbor MS Černava Lidečko 

     Nebojsové v tomto roce nacvičují 
již 3. kulturní program. Prvním jsme 
v dubnu hodně potěšili seniory v 
Domově důchodců HARMONIE ve 
Vsetíně.  

     Druhým jsme pobavili seniory v 
květnu v Horní Lidči na jejich Bese-
dě s důchodci. Z ohlasů přítomných 
prý to bylo „skvělé, úžasné, vynikají-
cí, super“... 

     Nyní pilně nacvičujeme třetí pro-
gram pro naše seniory v Lidečku, se 
kterými se setkáme, „dá-li Bůh“, na 
tradiční Besedě s důchodci     
18. října 2022 v 15 hodin v našem 
Společenském centru. 
     Dík za úspěšná jednotlivá kultur-
ní vystoupení patří nejen všem čle-
nům party Nebojsů, kteří velmi zod-
povědně přistupují k nacvičování 
programů, ale také p. Josefu Kohout-
kovi z Lužné. Jožka ochotně a na-
prosto nezištně chodí na naše zkouš-
ky se svou heligonkou a hudebně 
doprovází písně v programu, Za vše, 
jak nám pomáhá, jsme mu velice 
vděčni. 
     Na setkání s vámi se všemi dů-
chodci v Lidečku 18. října 2022 se 
těší Nebojsové i pořadatelé. 

Růžena Kopečková 
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Celkové náklady: 35.659,20 € 
Výška příspěvku EFRR: 29.953,72 € 
Konečný uživatel: Obec Lidečko 
Doba realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 
 

Popis projektu: 
     Cílem projektu je zachovat a zpřístupnit kulturní dě-
dictví na území obcí Lidečka (VP) a Záriečie (HCP). 
Projekt je rozdělen do 5 klíčových aktivit (KA); řízení 
projektu (KA1), publicita projektu (KA2), KA3 se za-
měří na vybudování nové expozice v obci Lidečko a 
ukázku každodenního života lidí na valašské vesnici v 
průběhu 20. století. Díky expozici vznikne nová in-
frastruktura sloužící k podpoře vzdělávání, poznávání a 
turismu. Bude zpracována image publikace odkazující 
na přeshraniční spolupráci, řešený projekt a na další kul-
turně-historické a přírodní zajímavosti na obou stranách 
hranice (KA4). Proběhne také společné setkání partnerů 
s kulturním programem (KA5). Výstupy projektu budou 
přístupné obyvatelům i návštěvníkům území. Projekt 
přispívá k zachovávání kulturního dědictví a posilování 
vazeb mezi obyvateli. 
     Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG 
V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu ma-
lých projektů Regionu Bílé Karpaty (Kód žádosti: CZ/
FMP/6c/08/114). 

     Ve středu 4. května proběhlo TVOŘENÍ PRO MA-
MINKY k jejich svátku. Přišlo mnoho malých i větších 
dětí a ti nejmenší přišli i se svými rodiči. Máme velkou 
radost, že se zapojili i rodiče a svým dětem byli příkla-
dem a pomocníky. Mají naši velkou pochvalu. 

     V pátek 24. června navštívili knihovnu naši prvňáčci i 
se svojí p. učitelkou na akci PASOVÁNÍ PRVNÁČKŮ. 
Čekalo na ně dobrodružství včelky Máji a Vilíka a na 
závěr je pan král pasoval na čtenáře. Těšíme se na další 
setkání v naší knihovně. 

Celkové náklady: 32.963,26 € 
Výška příspěvku EFRR: 16.728,89 € 
Konečný uživatel: Obec Lidečko 
Doba realizace: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022 

 

Popis projektu: 
     Cílem projektu je obnova vazeb a sítí mezi obyvateli 
obcí Lidečko a Záriečie, jež byly negativně ovlivněny 
pandemií covid-19. Pandemie covid-19 v posledních 
dvou letech limitovala přeshraniční mobilitu osob, a tím 
pádem došlo k omezení formálních i neformálních kon-
taktů na obou stranách hranice.  
     Projekt se zaměří na provedení společenského setká-
ní v obci Lidečko, při kterém proběhnou soutěže v (ne)
tradičních valašských hrách různých cílových skupin 
účastníků. Setkání bude doplněno kulturním progra-
mem.  
     Projekt přispívá k posílení partnerství mezi obyvateli 
obcí Lidečko a Záriečie, podporuje rozvoj regionální 
identity, zachovávání a předávávání tradic. Realizací 
proj. bude umožněno setkání široké cílové skupiny oby-
vatel obou obcí. 
     Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG 
V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu ma-
lých projektů Regionu Bílé Karpaty (Kód žádosti: CZ/
FMP/11b/10/154). 
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     Od 13. 5. 2022 si můžete víceúčelové hřiště rezervo-
vat online na stránkách: www.tenislidecko.cz.  
Pro rezervaci termínu se již nezapisujete do knížky, ale 
přímo na webových stránkách, kde si zarezervujete vy-
braný termín a čas. Případné zrušení termínu, prosím, 
nahlaste u paní Petry Františákové. Rezervační systém 
funguje pro jakékoliv využívání víceúčelového hřiště. 
     Třetí ročník tenisové ligy v Lidečku (TLL) odstarto-
val 1. 5. 2022. Před zahájením proběhl los, kde z minulé-
ho ročníku byli nasazení první čtyři hráči. Do A skupiny 

byl vylosován Roman Hyžák a Ondřej Filák a do B sku-
piny Ladislav Vala a Jaroslav Rumánek. Poté probě-
hl volný los přihlášených hráčů. 
     Po skončení skupin bude následovat vyřazovací pa-
vouk, kde se do závěrečných bojů probojují ti nejlepší 
tenisové ligy Lidečko. Novinka tohoto ročníku - hráči, 
kteří se neprobojují mezi top 6 liga, nekončí, ale vznikne 
pro ně pavouk, v němž ten nejlepší vyhraje trofej chall-
enger.   

Ondřej Filák 

     Mladí včelaři naplno využili příznivého jarního poča-
sí. Nejprve jsme pomohli na konci dubna s úklidem obce 
(za což jsme se odměnili dobrým jídlem) a pak už to šlo 
ráz na ráz - pravidelně jsme chodili do včel a učili jsme 
se s nimi pracovat. 
     Navíc se nám podařilo domluvit s Michalem Bojdou 
sobotní procházku po Pulčínsku. Dostali jsme se i na 
místa, která jsou jinak nepřístupná, dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavostí o přírodě v okolí obce a viděli zimo-
viště netopýrů. Dokonce jsme zkoušeli jedlé kořínky a 
listy, které jsme ale pro jistotu zajedli špekáčkem. 
    Dalším, kdo nám věnoval svůj čas, byl Jakub Machů, 

který za  námi přišel na včelnici a ukázal nám, jak postu-
povat při tvorbě oddělků a rozšiřování včelstva.  
     A nakonec jsme využili nabídky pana M. Pechála, 
který nás pozval do své včelnice, kde jsme mohli vidět, 
jak se pracuje s větším počtem včelstev. Cestou (po po-
řádné porci zmrzliny) jsme si ukazovali různé rostliny 
důležité pro včelaře a také si povídali o živočiších ve 
volné přírodě. 
     Poslední předprázdninová návštěva proběhla v Kvě-
tomluvě Vlachovice (bylinková farma). Dále nás čekalo 
vytáčení medu a pak už hurá na prázdniny. 

 Ing. Robert Šoman 

     Ukázka tvorby oddělků - Jakub Machů           Návštěva u M. Pechála 

http://www.tenislidecko.cz
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     Během června se na nás obrátila 
spousta majitelů hrobů s tím, že jim 
někdo ukradl vysazené květiny, vázu 
nebo další výzdobu.  
     Bohužel na vyřešení této situace 
jsme krátcí. Oslovili jsme policii, 
která sem tam zajede na hřbitov. 
Osadili jsme fotopast a provádíme 
namátkové kontrolní návštěvy hřbi-
tova. Bohužel monitorovat celý hřbi-
tov není možné. Není nikdo, kdo by 
krádeže a vandalismus na hřbitově 
neodsoudil. Považujeme to za pošla-
pání piety a úcty k našim zemře-

lým předkům. Z toho důvodu, že se 
tyto krádeže opakují a jsou většího 
rozsahu, posílíme již stávající moni-
torování. Podobné případy krádeží se 
staly, pokud víme, také na hřbitově 
ve Francově Lhotě. Do doby dopad-
nutí pachatele se nikdo z okradených 
nedočká odškodnění a pravděpodob-

nost dopadení není velká.  
     Tímto vás všechny prosíme, když 
cokoliv podezřelého na hřbitově uvi-
díte nebo dokonce budete okradeni, 
sdělte nám to.  
     Dále žádáme všechny, kteří si 
nechávají dělat pomník, aby požado-
vali od odborné firmy fotodokumen-
taci napojení – spojení jednotlivých 
dílů na pomníku. Mobil má každý 
dodavatel pomníku. Možná se ptáte 
proč. Odpověď je velmi jednoduchá 
a bohužel vychází z praktických a 
velmi nepříjemných situací, které se 
staly. Výrobce a dodavatel, když při 
montáži nenavrtá trny pro spojení 
jednotlivých dílů před vlastním lepe-
ním, porušuje základní a zásadní 
pravidlo postupu osazení jednotli-
vých dílů pomníku. Když chybí trny 
a spojení je pouze lepidlem, při vět-
ším větru nebo lehkém opření může 

dojít k vyvrácení celého pomníku. Je 
jasné, že při vyvrácení nedojde 
k poškození jenom pomníku, ale 
všeho, na co dopadne. Všichni víme, 
kolik stojí krycí deska, která se při 
vyvrácení pomníku jisto jistě rozlo-
mí.  
     Často se stalo, že k vyvrácení 
vlivem větru došlo po mnoha letech 
a záruka na provedené práce samo-
zřejmě dávno neplatila. Někdy se 
také stalo, že se pomník vyvrátil na 
sousední hrob a náhradu škody maji-
tel hrobu bude požadovat od majitele 
pomníku. Možná, že se někomu bu-
de zdát, že se jedná o malý detail. 
Přesto víme, že některé pomníky 
jsou pouze na lepidle a při velkých 
větrech je na velký a drahý problém 
zaděláno. 
 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta 

     V sobotu 3. 9. se uskuteční netradiční hry ve 
valašském stylu v rámci projektu přeshraniční 
spolupráce s obcí Zariečie.  
     Netradiční hry proběhnou na fotbalovém hřišti 
v 13 hodin. V rámci těchto her proběhne také 
vystoupení folklórních souborů. Kromě týmů z 
částí naší obce bude jedno družstvo z obce Zarie-
čie. Počítáme s tím, že kapitáni z různých částí 
obce si pomalu, ale jistě budou dávat dohromady 
svůj tým. Družstvo musí mít minimálně 7 členů s 
tím, že minimálně musí být v týmu: 2 muži do 30 
let, 1 muž 30 až 40 let, 1 muž nad 40 let, 2 dívky 
do 40 let, 1 žena nad 30 let. 
     Samozřejmě v týmu může být více členů, ale 
u některých disciplín musí být splněny podmínky 
věku. Chceme, aby byly do týmu zapojeny 
všechny generace a také ženy a dívky.  
     Věříme, že na netradiční hry se přijde podívat 
hodně návštěvníků a hlavně podporovatelů týmu 
z jejich části obce. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta 
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Obecní Zpravodaj vychází nepravidelně, dle potřeby a důležitosti příspěvků. Články do obecního Zpravodaje mohou předkládat 

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

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

Kopečková a sl. Marie Zábnická. 

Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

Bělaška Josef 86 let Františáková Cecilie 83 let Pavelková Ludmila 87 let 

Brhel Stanislav 75 let Františáková Františka 92 let Pavlíková Anna 88 let 

Brhlová Ludmila 81 let Garguláková Marie 75 let Pechalová Jana 75 let 

Brhlová Marie 85 let Haspala Miloslav 82 let Plevák Ondrej 86 let 

Buček Antonín 70 let Havelka František 70 let Poláchová Anežka 91 let 

Buček Jiří 70 let Herián František 75 let Ryzáková Ludmila 84 let 

Bučková Anna 84 let Chupík Karel 70 let Ryzová Jaroslava 75 let 

Bučková Františka 80 let Chupíková Ludmila 88 let Sekulová Marie 84 let 

Bučková Marie 81 let Kocourková Ludmila 81 let Surmař František 85 let 

Černochová Anděla 86 let Krahulíková Marie 84 let Surmařová Anna 82 let 

Čížová Anežka 83 let Kubicová Etela 86 let Sváček Miloslav 70 let 

Daněk Antonín 70 let Kulíšková Marie 84 let Ščotková Božena 84 let 

Daňková Jaroslava 86 let Kurtinová Jana 70 let Ščotková Ludmila 86 let 

Dorňáková Františka 82 let Lišková Anastázie 86 let Švirák Vojtěch 70 let 

Filák Ladislav 82 let Lišková Věra 81 let Šviráková Marie 87 let 

Filgas František 81 let Martinková Marie 88 let Trčka Alois 75 let 

Františák Josef 75 let Matušincová Jiřina 75 let Vaněk Ladislav 88 let 

  Mikulenčáková Marie 70 let Vaculková Anna 85 let 

  Molková Ludmila 87 let Vaculková Marie 84 let 

  Nováková Anežka 84 let Vichtorová Ludmila 80 let 

  Obadalová Marie 70 let Zádrapa Alois 83 let 

  Orságová Zdenka 85 let Zádrapa Antonín 82 let 

  Pastorčák Miroslav 75 let Zádrapová Anna 80 let 

  Pastorčáková Marie 87 let Zádrapová Marie 85 let 

SDH Lidečko vás srdečně zve na 52. ročník soutěže 

O PUTOVNÍ POHÁR ČERTOVÝCH SKAL, 

která se uskuteční 7. 8. 2022                                    

u Čertových skal v Lidečku. 

Bohaté občerstvení bude zajištěno.  

Srdečně zvou hasiči z Lidečka. 

SDH Lidečko vás tímto srdečně zve na 9. ročník 

HASIČSKÉ SOUTĚŽE VETERÁNŮ,  

která se uskuteční 4. 9. 2022. 

Soutěž proběhne dle starých pravidel a trasa soutě-

že povede do kopce k Čertovým skalám. 

Srdečně zvou hasiči z Lidečka. 


