
ZPRAVODAJ III. 

     Po 4 letech se v sobotu 17. září  
na fotbalovém hřišti uskutečnily 
netradiční hry.  
     Nakonec se podařilo postavit 5 
týmů z Lidečka podle toho, kde kdo 
bydlí. Dva týmy zastupovaly Zarie-
čie a folklorná skupina Zariečanka 
postavila jeden tým, který soutěžil 
v krojích. Celkem 8 týmů soutěžilo 
v různých disciplínách. Tradičně je 
čekal valašský biatlon a potom nové 
disciplíny, a to sekání sekerou, sta-
vění komínů ze špalků, skládání ob-
rázku, řezání „hrbaňů“, zdobení 
májky a sbírání vršků.  
     Všechny týmy i přes původní 
obavy disciplíny zvládly a nakonec 
na prvním místě byl tým z Polňáku, 
na druhém místě se umístilo Lideč-
ko střed a o třetí místo se podělily 
týmy Zariečie II a folklorná skupina 
Zariečanka – gratulujeme! Zároveň 
blahopřejeme i ostatním týmům: 
Lidečko nádraží, Lidečko Hulikáč, 
Lidečko Račné, Zariečie I, neboť 
bojovaly s velkým nasazením a jak 
se říká: „Není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se!“  
     Větší část nákladů na tuto akci je 
zaplacena v rámci (Ne)tradičního 
setkání v Lidečku – KA3, v rámci 
projektu „Lidečko a Záriečie 
společně“ spolufinancovaného 
z programu Interreg V-A Slovenská 
republika – Česká republika, Fondu 
malých projektů Regionu Bílé 
Karpaty.  
     Kromě netradičních her v rámci 
celkového programu vystoupil Valá-
šek z Horní Lidče s vedoucí 
Vlaďkou Bistrou s cimbálovou 
muzikou Kopica s primáškou Lucií 
Trochtovou pod vedením Jana Fojtů 
a folklorní soubor ze Zariečie Za- 
riečanka. Vystoupení folklorních 

souborů velmi zpříjemnilo celé 
sobotní odpoledne. Pro vystoupení 
folklorních souborů bylo postaveno 
pódium, také z části financováno 
z dotací. Po předání cen následovalo 
přátelské posezení na šatnách SK 
Lidečko zakončené společným 
zazpíváním si písniček za 
doprovodu Zariečanky a části 
cimbálové muziky.  
    Byla to velmi podařená akce, 
která určitě posílila vztahy mezi 
Lidečkem a Zariečiem, ale také 
umožnila zasoutěžit si tak trochu 
netradičně a v mnohých z nás 
probudila soutěživého ducha. 
Přestože diváků přišlo méně, než 
jsme čekali, tato akce byla moc fajn.  
     Poděkování patří kapitánům 
družstev, že i přes problémy se po-
dařilo složit 5 družstev ze 6. Velké 
díky patří všem, kteří pomohli 
s uspořádáním a vlastním zajištěním 
her, a to především pracovníkům 
obce, rozhodčím a SK Lidečko za 
to, že zajistilo prostory, přestože se 
dopoledne hrál fotbalový zápas „A“ 
družstva.   S kapitány jednotlivých 
částí obce plánujeme v průběhu 
prosince, nebo ledna společné 
posezení, kde se netradiční hry 
zhodnotí. Další hry budou za dva 
nebo 4 roky.  
     Díky všem, kteří se účastnili her 
aktivně v přípravě nebo přímo účastí 
v družstvu, a také všem, kteří přišli 
povzbudit zástupce jejich částí obce 
nebo příslušníky své rodiny. 

Ing. Vojtěch Ryza  
starosta  
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     Dnem voleb 23. 9. byl ukončen 
4letý mandát 15členného zastupitel-
stva naší obce.  
     Byly to 4 roky, které nejen 
v historii naší obce nemají obdobu. 
Museli jsme se všichni nějakým způ-
sobem vyrovnat a zvládnout pande-
mii covid-19 a konec 4letého mandá-
tu byl poznamenán válkou na Ukraji-
ně, která způsobila energetickou kri-
zi. Energetickou krizi  pocítil každý 
z nás a samozřejmě má vliv na roz-
voj nejen naší obce, ale ekonomický 
rozvoj celé republiky.  
     Hlavní investicí 4letého období 
byla celková rekonstrukce Motorestu 
Čertovy skály na penzion, která se 
z pohledu stavebního i přes mnohá 
úskalí podařila. V této době by byla 
rekonstrukce podstatně dražší. Poda-
řilo se podstatným způsobem zvýšit 

hodnotu celé budovy. Rozhodli jsme 
i přes velké obavy, že budeme pro-
vozovat nejen ubytování, ale také 
restauraci. Vlastní provozování 
ovlivnil nejen covid-19, ale také vel-
ký nedostatek kuchařů a dalších pro-
fesí potřebných pro řádné provozo-
vání gastronomie. S nedostatkem 
personálu se potýkáme doposud.  
     Dále se podařilo připravit projekt 
a splnit všechny podmínky pro řádné 
podání žádosti o dotaci na realizaci 
II. etapy cyklostezky Bečva Vlára 
Váh, což nebylo vůbec jednoduché. 
Díky velkému úsilí se na tuto akci 
podařila získat dotace nejen ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury, 
ale také ze Zlínského kraje.  
     To byly největší akce za 4letý 
mandát, ale práce a projektů bylo 
realizováno daleko více a byly 

popsány v předchozích vydáních 
Zpravodaje. Myslím si, že se nemá-
me za co stydět a podařilo se posu-
nout naši obec zase o kus dál. Každý 
člen zastupitelstva měl v něm své 
místo a nesl zodpovědnost nejen za 
rozvoj, ale také za rozhodování. 
Rozhodování nebylo vždy jednodu-
ché a jednoznačné. Myslím si, že 
v daném čase a na základě všech 
informací jsme rozhodovali správně. 
Jak to ale bývá, s odstupem času by-
chom možná rozhodli trochu jinak.   
     Děkuji všem zastupitelům za čas 
a úsilí věnované práci      
v zastupitelstvu pro rozvoj naší obce 
bez ohledu na svůj prospěch. Mnozí 
věnovali svůj čas na úkor rodiny ne-
jen v rámci zastupitelstva, ale také  
v různých komisích a výborech. A 
nebylo to jenom pár hodin. Zastupi-
telstvo se za 4 roky sešlo 37 krát a 
rada obce 63 krát. Je to spousta času 
na úkor své rodiny věnovaný nám 
všem. Zároveň přeji všem zvoleným 
zastupitelům na toto 4leté období, 
aby rozhodování nebylo tak zásadně 
ovlivňováno dopady energetické 
krize a covidu-19 nebo podobné pan-
demie a bylo vždy směřováno 
k rozvoji obce nejen v oblasti inves-
tic, ale také v kulturním, sportovním 
a společenském životě, který je pro 
budoucnost a život v naší obci klíčo-
vý.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

Celkový počet osob zapsaných ve výpisu ze seznamů voličů: 1 474 
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 801 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 801 
Volební účast v procentech: 54,34 
J          : 

PRO LIDEČKO 
1. Robert Šoman – 360 
2. Aleš  Číž - 272 
3. Miroslav Janáč - 266 
4. Josef Kulíšek - 234 
 

 
 

KDU – ČSL 
1. Vojtěch Ryza – 524  
2. Jindřich Trochta – 416 
3. Jaroslav Rumánek - 400 
4. Jiří Fusek – 345 
5. Ondřej Pospíchal - 343 
6. Aneta Macháčová - 201 
 

ZA ROZVOJ OBCE 
1. Jaroslav Rumánek - 479 
2. Zbyněk Kulíšek - 478 
3. Miloslav Pavlík - 360 
4. Marcela Unzeitigová - 347 
5. Josef Gargulák - 307 
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Prázdniny uběhly rychle 
jako voda a už tady máme zase začá-
tek školního roku. Prázdniny jsme 
jako každý rok strávili na našem tá-
bořišti v Novém Hrozenkově. Tábo-
ření zahájili naši nejmenší benjamín-
ci. Prožili týden plný her, zábavy, 
úsměvů, výzev, slunce, deště, odře-
nin a únavy, ale hlavně si opět od-
vezli mnoho nových zážitků. Po nich 
přijely světlušky. Téma jejich tábora 
bylo inspirováno televizním pořa-
dem Survivor. Plnily různé výzvy, 
soutěže, ale především si tábor napl-
no užily. Táborovou část prázdnin 
nám zakončili chlapci se svým pirát-
ským táborem. V průběhu prázdnin 
vznikla výroční zpráva, která je k 
nahlédnutí na našich facebookových 
stránkách.  
     Úplně novou prázdninovou akti-
vitou byl výjezd našich dvou vedou-
cích do zahraničí. Spolu s Májou 
jsme se rozhodly zúčastnit se kurzu 
na Islandu. Jak to ale vůbec všechno 
začalo? Již v únoru tohoto roku jsme 
jako organizace pracující s dětmi a 
mládeží zažádali o grant v projektu 
Erasmus +, konkrétně mobilita vzdě-
lávání dospělých. Aniž bychom v tu 
dobu věděly, jestli nám grant oprav-
du schválí, musely jsme si vybrat 
kurz a především zemi, do které vy-
cestujeme. V nabídce bylo například 
Portugalsko, Švédsko, Rumunsko, 
ale také Island. Nejvíce nás zaujal 
kurz právě na Islandu Iceland with 
outdoor and mindfullness activities 
od organizace Smart Teachers Play 

More. Na začátku prázdnin jsme se 
dozvěděly, že grant nám byl udělen. 
Docela na poslední chvíli jsme tedy 
začaly řešit ubytování, letenky a dal-
ší organizační záležitosti. Vše se po-
vedlo zařídit a v sobotu 6. srpna jsme 
vyrazily na naši cestu na Island. Ta 
se hned na začátku zkomplikovala 
tříhodinovým zpožděním vlaku do 
Prahy. Naštěstí byla naše časová re-
zerva tak velká, že to náš odlet nijak 
neohrozilo. Z Prahy jsme odlétaly 
kolem jedenácté hodiny večerní a let 
do Keflavíku (asi největší letiště na 
Islandu) trval zhruba 4 hodiny. Díky 

časovému posunu jsme tedy na Is-
land přiletěly okolo jedné hodiny 
v noci. Po příletu nás ještě čekal pře-
jezd do Reykjavíku a následná cesta 
na ubytování. Vše jsme zvládly a po 
opravdu dlouhé a náročné cestě ná-
sledoval zasloužený odpočinek. 
V neděli večer bylo zahájení našeho 
kurzu. Seznámily jsme se 
s organizátorkami Sarou a Kristín a 
také s ostatními účastníky kurzu. 
Celý týden (od pondělí do pátku) 
jsme vždy dopoledne trávily ve ško-
le, kde pro nás byl připraven pro-
gram zaměřený na různá odvětví, jak 
s dětmi efektivněji pracovat. Nabraly 
jsme mnoho nových zkušeností a 
celý kurz byl velmi obohacující. 
V rámci kurzu jsme také měly mož-
nost různých výletů po Islandu. Na-
vštívily jsme Modrou lagunu, národ-
ní park, vodopády, gejzíry a mnoho 
dalších míst. Ovšem největším zážit-
kem byl výlet k aktivní sopce Fagra-
dalsfjall. (prezentace o Islandu bude 
v rámci dne otevřené klubovny). Za 
možnost podívat se na Island jsme 
obě nesmírně vděčné a chtěly by-
chom poděkovat především naší stře-
diskové vedoucí Lidu, že nám hlavní 
část administrativních záležitostí 
zařídila a my jsme tak mohly kurz 
absolvovat.  
     Věříme, že i v následujících le-
tech seberou odvahu i ostatní vedou-
cí a vyjedou sbírat nové zkušenosti a 
zlepšovat své jazykové dovednosti 
do zahraničí.  
     Do nového školního roku přejeme 
všem hodně trpělivosti a úsměvů. 

za skauty  
Anna Nováková 

tábor v Novém Hrozenkově účastnice kurzu na Islandu 



     Skauti ze Vsetína a jejich příznivci připravují výprav-
nou publikaci o více jak stoleté historii skautingu 
v regionu. Záměrem je nejen mapovat počátky a průběh 
tohoto společenského fenoménu, který vznikl na začátku 
minulého století ve Velké Británii, ale především pestrou 

formou přiblížit, co vše se pod jedním, laikovi nevšed-
ním, pojmem může ukrývat. Že to nejsou jen typické 
tábory a kroje, ale celá plejáda nejrůznějších akcí a akti-
vit, které skauti prožívají během celého roku ve svých 
klubovnách, výpravách, o víkendech i všedních dnech. 
     I vy můžete přispět ke vzniku publikace – pokud jste 
v dětství skautovali a máte z té doby ještě nějakou pa-
mátku, fotografii, zápisník, kroniku či zajímavou vzpo-
mínku, podělte se o ni. Zvláště cenné jsou z míst, kde 
skautské oddíly již nyní nejsou, ale svého času byly vý-
znamnou součástí společenského života (ať to bylo bě-
hem první republiky, po válce, v letech 1968-1970 či po 
roce 1990). Vítané jsou rovněž pamětihodnosti skauto-
vání vašich rodičů, prarodičů či příbuzných a známých.  
     Pošlete nám skeny těchto dokumentů nebo něja-
kou informaci na e-mailovou adresu:  
pribehskautingu@oldskaut.cz, případně  volejte na 
737 249 211. Autoři připravované publikace vás v této 
věci sami rádi navštíví. 
     Děkujeme za pomoc a spolupráci. 
 

VETERÁNI 
     Veteráni se zúčastnili celkem 5 
soutěží, a to: Louky nad Dřevnicí -  
3. 9. 2022 -  „Memoriál Josefa Hubí-
ka“ -  2. místo, Lidečko -  4. 9. 2022 
-  „O putovní pohár veteránů z 
Lidečka“  - 2. místo, Prlov -  10. 9. 
2022 -  „Memoriál Vojtěcha Štacha“  
- 1. místo, Lužná -  11. 9. 2022 -  
„Putovní průdnica“ -  1. místo a Poz-
děchov -  18. 9. 2022 -  „Putovní 
pohár Honzy Macháčka“  - 1. místo. 
    Tým veteránů se účastnil soutěží 
ve složení: Alois Kulíšek, Karel Ku-
bica st., Josef Kulíšek, Martin Vich-
tora, Petr Žídek, Jaromír Filák, Sta-
nislav Mana, Pavel Vokřál, Martin 
Filák, Kulíšek Libor a Jiří Filák st. 

MUŽI NAD 35 LET 
     Muži nad 35 let stihli odběhnout 
letos jen jeden závod, a to 7. 8. 2022 
při soutěži „O putovní pohár Čerto-
vých skal” na domácí půdě v Lideč-
ku, kde získali krásné 2. místo. 

MUŽI 
     Muži se zúčastnili celkem 20 sou-
těží. Z toho si odvezli dvakrát 1. 
místo: Veselá a Valašské Příkazy 
(obvodové kolo), dvakrát 2. místo: 
Valašská Polanka a Študlov, dvakrát 
3. místo: Lúky (SK) a Valašské Pří-

kazy. 
     Tým mužů soutěží ve složení: koš 
– Ondřej Slováček, savice – Adam 
Filák, stroj – Kulíšek David, béčka – 
Alois Zábnický a Martin Buček, roz-
dělovač – Karel Kubica, proud – Mi-
roslav Zábnický, Štěpán Kokáš, Jan 
Zádrapa a Filip Molek. 

ŽENY 
     Ženy se zúčastnily celkem 11 
soutěží. Z toho si odvezly dvakrát 1. 
místo: Valašské Příkazy (obvodové 
kolo) a Lidečko, dvakrát 2. místo: 
Valašská Polanka a Valašská Senice 
a dvakrát 3. místo: Horní Lideč 
(okresní kolo) a Valašské Příkazy. A 
také jedenkrát 1. místo za dorost: 
Valašské Příkazy. 
     Tým žen z Lidečka soutěží ve 
složení: koš - Aneta Mikulínová, 
savice - Andrea Filáková, stroj - 
Ludmila Mikulínová, béčka - Tereza 
Filáková, rozdělovač - Kateřina Har-
nádková, pravý proud - Markéta 
Harnádková, levý proud – Marie 
Zvonková a Iveta Vaculčíková. 
      Doufáme, že nadšení v nás i na-
dále pro tento sport bude trvat a bu-
deme se rozrůstat o nové členy, které 
mezi nás srdečně zveme především 
z řad mládeže.  
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Z  ? 
T   ? 

Do kotlů, kamen a krbů patří jen 
určené palivo. Spalováním domácí-
ho odpadu, plastů a jiných vysoce 
hořlavých látek se zvyšuje riziko 
vzniku požáru. 

M   ? 
Čisté komíny jsou základem bezpe-
čí. Každý majitel domu si musí pra-
videlně nechat prohlédnout a vyčistit 
komínové těleso. 
U   ? 

V těsné blízkosti kotlů, kamen a kr-
bů nesmí být uloženy žádné hořlavé 
látky. Odlétnuté žhavé částice při 
topení mohou zapálit dřevo nebo 
papír uložený v těsné blízkosti spo-
třebičů. 
N   -

     
  . 

 

jsme tu pro vás 
SDH Lidečko 
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     V neděli 7. 8. 2022 se uskutečnil 52. ročník hasičské 
soutěže „O putovní pohár Čertových skal”, který zahájil 
v 13:00 h starosta SDH Lidečko Karel Kubica. Pod Čer-
tovy skály se sjelo 24 soutěžních družstev, a to mužů, 
žen i mužů nad 35 let. 
     Padesátý druhý ročník soutěže O putovní pohár Čer-
tových skal měl tyto dekorované vítěze: 
     V kategorii mužů obsadili 1. místo chlapi z družstva 
SDH Brumov „B„. Druhé místo získalo družstvo SDH 
Hoštiná a ocenění za 3. místo obdrželo družstvo SDH 
Francova Lhota. 
     V kategorii žen zvítězilo domácí družstvo SDH Lideč-
ko, 2. místo vybojovaly ženy SDH Bylnice a 3. místo ob-
sadilo družstvo SDH Popov. 
     V kategorii muži nad 35 let zvítězilo družstvo SDH 
Pozděchov. Druhé místo obsadilo domácí družstvo SDH 
Lidečko. 
     K těmto dosaženým výsledkům všem GRATULUJE-
ME. 
     Je naší milou povinností poděkovat všem, kteří se 
soutěže zúčastnili, ale také těm, kteří nás přišli podpořit. 
Děkujeme každému, kdo nám byl nápomocný, ať už fy-
zicky nebo finančně – vážíme si vaší spolupráce. 

   V neděli 4. 9. 2022 se uskutečnil 9. ročník hasičské 
soutěže „O putovní pohár veteránů z Lidečka”.  
     Soutěž proběhla dle starých pravidel a trasa soutěže 
vedla do kopce k Čertovým skalám. Sjelo se u nás 6 sou-
těžních týmů a to z Pozděchova, Prlova, Lužné, Louky 
nad Dřevnicí, Leskovce a domácího Lidečka. Soutěž 
byla dvoukolová, to znamenalo, že každý tým musel od-
běhnout požární útok dvakrát, což pro samotné soutěžící 
nebyla žádná legrace. Zvítězilo družstvo SDH Pozdě-
chov, 2. místo vybojovalo domácí družstvo SDH Lideč-
ko a 3. místo obsadilo družstvo SDH Prlov.  
     Je naší milou povinností poděkovat všem, kteří se 
soutěže zúčastnili, ale také těm, kteří nás přišli podpořit. 
Velké poděkování patří všem, co se jakkoliv na této akci 
podíleli. 

SDH Lidečko 
Ludmila Mikulínová 

Ženy  

Muži Muži nad 35 let 
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     Chtěli bychom vám představit, 
naši základnu pro ročník 2022/2023 
podzim. 
     Začínáme „A“ týmem, který je 
mladý a má obrovský potenciál 
k dalším ročníkům v I.B třídě nebo i 
v krajském přeboru, ale uvidíme, co 
a jak dál bude. Novým trenérem se 
stal Martin Filgas z Lužné, který 
vystřídal naši ikonu Radka Číže. 
Můžu říct, že v SK Lidečku je skvělá 
parta lidečkovských mužů, která tvo-
ří perfektní kamarádský kolektiv. Po 
8. kole jsme na prvním místě před 
Dolní Bečvou o dva body, ale D. 
Bečva má ještě zápas k dobru. 
     Dalším mužstvem je „B“ tým 
spojený ze Študlovem, kde trenérem 
je náš dlouholetý obránce Zdeněk 
Havelka. Tímto chceme přilákat no-
vé, ale i třeba bývalé hráče, aby se 
zapojili k našemu „B“ mužstvu. 
Všichni jsou zváni a budeme velmi 
rádi za další nové hráče! 
     Prvním mládežnickým mužstvem 
je náš dorost, který předvádí skvělé 
výkony a právem je na prvním místě 
tabulky o skóre s Juřinkou. Novými 
trenéry jsou Alois Filák, Josef Hyžák 
a Jarmil Ryza. Vystřídali Petra Žíd-
ka, kterému chceme moc poděkovat 
za jeho dlouholeté trénování u mlá-
deže v SK Lidečko, a doufáme, že se 
k nám na trenérskou pozici 
v jakékoliv kategorii zase  vrátí! 

     Dalším mužstvem jsou žáci pod 
vedením Romana Mikuláška, pro 
kterého tento ročník bude složitý, 
jelikož velká část žáků dosáhla do-
rosteneckého věku a teď pracuje s o 
hodně mladšími, ale zase šikovnými 
fotbalisty. Ale i tak se žáci drží na 
krásném 4. místě společně 
s Valašskou Polankou. 
     Nedílnou součástí jsou naši nej-
menší, starší a nově mladší příprav-
ky. Starší přípravka je pod vedením 
Jarka Bučka a Michala Dolečka, kdy 
tato přípravka tvoří 12 až 15členný 
tým + nově jedna dívka. 
     Nově mladší přípravka je pod 
vedením trenérů - Klára Janáčová, 
Marek Filák, Veronika Kocourková, 
Petr Baklík, kdy tato mladší příprav-
ka tvoří 10členný tým + 2 dívenky. 
     Chtěli bychom zvlášť poděkovat 
Radku Čížovi za dlouholetou práci u 
SK Lidečko, kdy se staral o hřiště, 
účetnictví, hospodu, chod SK Lideč-
ko a rovněž o  trénování. Patří mu 
velký dík za obrovské kvantum času, 
který obětoval pro SK Lidečko! 

     Chceme poděkovat všem, kdo se 
podílejí na chodu celého SK Lideč-
ko. Uvědomujeme si, že to neděláme 
pro sebe, ale pro celou obec, děti, 
rodiče, ale i pro naše fanoušky.   
     Nově jsme vybudovali ve spolu-
práci s obcí nové dětské hřiště, za-
pracovali jsme na novém logu a ob-
novili jsme naše webové stránky, 
kde jsou aktuální přehledy, o tom  
kdo, kde a s kým o víkendu hraje, 
komu a jak se o víkendu dařilo. Díky 
Ondřeji Filákovi jsou naše webové 
stránky www.sklidecko.cz stále ak-
tivní. 
     Nově jsme zavedli pro naše fa-
noušky na mistrovské domácí zápasy 
„A“ týmu slosovatelné vstupné, kdy 
první tři výherci mají možnost vy-
hrát zajímavé ceny! Všem děkujeme 
za podporu a prosíme kohokoliv, 
muže, ženy, mládež i dívky, kdo by 
se chtěl jakkoliv zapojit do fungová-
ní SK Lidečka, ozvěte se na tel. 603 
433 943. Budete srdečně vítáni. 
     Díky všem za podporu.  

vaše SK Lidečko 

Chceme vás pozvat na    
19. 11.  2022  20.00      L ,  

kde bude pro vás přichystán večer odreagování, zábavy, přátelství a odpo-
činku. Občerstvení připraveno, detaily dokončujeme! Přijďte nás prosím 
všichni podpořit a vytvořit skvělou zábavovou atmosféru po covidu-19! 

     Do konce roku můžete podávat žádosti o změnu 
územního plánu naší obce. O změně rozhodne zastupitel-
stvo do konce března a podá žádost na MěÚ Vsetín o 
zahájení procesu na změnu územního plánu nebo jeho 
revizi.  

     Změna – revize územního plánu je 
finančně a časově velmi náročná, a 
proto žadatel musí počítat s tím, že se 

bude na změně finančně podílet. Je potřeba v této souvis-
losti, také vědět, že i přes souhlas zastupitelstva vlivem 
dotčených orgánů nebude změna odsouhlasena, což už 
zastupitelstvo nemůže ovlivnit.  

Ing. Vojtěch Ryza - starosta    
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P  P. F  Š  
     V sobotu 9. 7. 2022 jsme mohli 
prožít společně s novoknězem P. 
Františkem Šary, který k nám do 
farnosti po dobu studia jezdil na pra-
xi, krásnou primiční slavnost. Chtěl 
bych poděkovat všem, kdo jste se do 
přípravy a organizace zapojili. Poda-
řilo se vytvořit moc pěkné radostné 
společenství, odkud se nikomu ne-
chtělo domů. Svědčí o tom i plný 
parket závěrečné venkovní diskotéky 
ve farním centru, která končila 
v pozdních nočních hodinách.  

M   2022 
     První srpnový týden se celkem 34 
ministrantů a několik vedoucích vy-
dali na ministrantský tábor na faru 
do Pozlovic. Letošní ministrantský 
tábor probíhal na téma Sherlock Hol-
mes. Hlavním cílem tábora bylo, aby 
na anglický trůn mohl usednout 
princ Edvard. Samotnou korunovaci 
prince Edvarda doprovázela spousta 
nástrah, které bylo potřeba v pravou 
chvíli odhalit. Jako správní detekti-

vové tyto nástrahy dokázali všichni 
rozpoznat a korunovace tak mohla 
proběhnout bez obtíží.  
     Všichni ministranti si tábor velmi 
užili a už teď se těší na další dobro-
družství, které spolu budou zažívat 
nejen na ostatních společných ak-
cích, ale také na pravidelných minis-
trantských schůzkách. 
D     

P. A  S  
     Tato obnova proběhla v naší far-
nosti 18. 8. 2022. P. Anthony Saji je 
indický misionář z kongregace Vin-
centinů, který působí v Nairobi v 
Africe. Určitý čas působil také v En-
tebbe v Ugandě. Kromě misií v Nai-
robi cestuje i po světě, vede šestiden-
ní exercicie v mlčení zaměřené na 
uzdravení a obrácení člověka k Bo-
hu. Vede také Lidové misie a progra-
my pro mládež. Hlavním cílem jeho 
poslání je pomoci lidem k znovuob-
novení vztahu s Bohem a úplné dů-
věry a odevzdanosti Jemu. Toto se-
tkání  mělo proběhnout již dříve, ale 

kvůli covidu-19 se vše odložilo.  
     Věříme, že mnozí, kteří se této 
duchovní obnovy zúčastnili, odešli 
obohaceni a posilněni. Potěšila nás 
také hojná účast ze Slovenska.  

S  P  M  L   
     

     V letošním roce drželo 11 chlapů 
z naší farnosti již celosvětově známý 
90denní EXODUS. Je těžké popsat 
nepopsatelné, ale dá se říci, že 
Exodus 90 je taková tříměsíční in-
tenzivní příprava na Velikonoce a 
celková duchovní, duševní i tělesná 
obnova člověka ve vztahu k sobě, 
druhým lidem i Bohu (https://
www.exodus90.cz/). Prožili jsme 
společně nádherné chvíle sdílení, 
modlitby, ale také výšlapy po Lideč-
ku, společné křížové cesty nebo ví-
kend na faře v Pozlovicích.  
     Vrcholem bylo stavění kříže nad 
vlakovou zastávkou - vytvoření no-
vého místa pro modlitbu a odpoči-
nek. Jen pro vysvětlení - písmena na 
kříži jsou začátky jmen chlapů, kteří 

primice - P. František Šary 

ministrantský tábor 

duchovní obnova 

socha Panny Marie Lurdské a kříž 

duchovní obnova 
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Exodus 90 drželi. Exodus skončil, 
setkáváme se jednou měsíčně a jsme 
plni toho, co jsme se naučili, ale na 
druhou stránku jsme slabí a v urči-
tých směrech selháváme a vracíme 
se do starých kolejí. Ale po této zku-
šenosti víme, že to jde i jinak a už 
záleží na každém s nás, jak prožije-
me tento náš krátký pozemský čas. 
Ke kříži byla časem přidána socha 
Panny Marie Lurdské, která byla 
zakoupena přímo v Lurdech. Jsme 
moc rádi, že i v Lidečku máme ko-
nečně v přírodě místo, kde můžeme 
chodit za Pannou Marií a modlit se. 
C    

  H  K  
     Letos v srpnu jsme se vypravili s 
partou mládežníků z Horní Lidče a 
Lidečka na Celostátní setkání mláde-
že v Hradci Králové. Do Hradce 
jsme dojeli vlakem a na místě byli 
ubytováni na kolejích Jana Palacha. 
Každý den byl pestrý program, ranní 
a večerní modlitba, mše svatá, kon-
certy, workshopy, přednášky, mož-
nost zpovědi a mnoho dalšího. 
Všichni jsme si to moc užili a už se 
těšíme na další setkání. 
 

Ž    J  
 

     V neděli 18. 9. 2022 byl na Jano-
šovém vrchu požehnán kříž, který 
zde nechal vytvořit a umístit pan 
Stanislav Brhel st. Už jeho dědeček 
měl přání, aby byl na tomto místě 
postaven kříž, kde se lidé zastaví, 
pomodlí a porozhlédnou po našem 
krásném valašském kraji. Na kříži je 

umístěn nápis s vroucí prosbou: 
„Otče náš, prosíme tebe, my tvoje 
děti, odpusť nám naše viny a přiveď 
k sobě všechny Lidečkovjany“. Kéž 
je tedy tento kříž místem, kde lidé 
rádi přijdou a svěří své starosti a bo-
lesti tomu, který za nás z lásky ze-
mřel.  

     P. Petr Martinka 
 

     Navazuju na otce Petra a rád 
bych touto cestou, za celou naši ro-
dinu, poděkoval všem, kteří se zú-
častnili svěcení tohoto kříže i přes 
nepříznivé počasí. Samozřejmě otci 
Petrovi a Antonínu Čížovi. 
     Velké poděkování patří také 
všem, kteří se podíleli na jeho zhoto-
vení. Ladislavu Brhlovi, který prove-
dl osazení betonové patky, Josefu 
Kulíškovi za povrchovou úpravu ko-
vových částí a za provedení zámeč-
nických prací, Pavlu Františákovi za 
klempířské a zámečnické práce a 
také bratrovi Rosťovi, který provedl 
všechny práce na povrchové úpravě 
dřeva. V neposlední řadě Pavlu Čer-
venkovi za provedení nápisu. Ještě 
jednou všem velké Pánbůh zaplať. 

                            Stanislav Brhel    

     Soutěžící musí přinést dostatečné množství soutěžního 
pokrmu (pro hodnocení poroty a pro hlasování veřejnosti) 
v nádobě, kterou prosíme ze spodní strany označte jmé-
nem a příjmením soutěžícího. 
     Současně s sebou přineste i recept na váš soutěžní po-
krm, který pak bude zveřejněn v prosincovém Zpravodaji. 
     Takto připravený soutěžní pokrm spolu s receptem je 
nutné přinést v sobotu 29. 10. 2022 v době od 7.00 - 9.00 
h do velkého sálu Společenského centra, do přísálí ke ku-
chyni. 
     Ochutnávka pro veřejnost bude probíhat v době od 
10.00 - 11.00 h ve velkém sále Společenského centra, kde 
budete moci pokrmy ohodnotit v rámci „hodnocení veřej-
nosti“.  
     Výsledky soutěže budou vyhlášeny v sobotu 29. 10. 
2022 cca v 11.30 h ve Spol. centru v Lidečku. 
     Každý účastník soutěže získá malou odměnu. Na tři 
nejlepší čekají hodnotné ceny (hodnocení poroty) a oce-
něn bude i soutěžící, jehož hruškovou specialitu nejlépe 
ohodnotí veřejnost. 

Těšíme se na všechny soutěžící a  
jejich soutěžní pokrmy. 
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     V loňském roce 2021 jsme obno-
vili divadelní hru Tcháni a zahráli ji 
ve farním centru v Lidečku. Počítali 
jsme s tím, že ji ještě zopakujeme na 
podzim toho roku ,,na prknech, co 
znamenají svět“, u nás ve Společen-
ském centru. No, a zasáhl covid-19. 
     Pak přišlo letošní předjaří roku 
2022, chuť a aktivita nás neopustila, 
tak jsme dali dohromady termíny a 
vypukla válka. A nám došla slova. 
     I přesto, nebo vlastně právě proto, 
jsme se rozhodli přinést trochu ra-
dosti, smíchu a času k uvolnění, pro-
tože mír začíná v rodině, mezi přáte-
li, sousedy prostě mezi námi lidmi.  
Domluvili jsme se se Společenským 
klubem Lidečko, který nás zastupuje, 
a se všemi ostatními pořadateli, že 
výtěžek za plánovaná představení 
poputuje na konkrétní potřeby lidí 

zasažených válkou. 
     V pátek 1. 4. jsme odehráli před-
stavení u nás v Lidečku, kde byli 
pozváni i zástupci organizace Maják, 
kteří zabezpečují přímou pomoc pro 
potřebné. Další den jsme vyjeli do 
Boršic, kde nás přivítalo bezvadné 
publikum. Ten víkend jsme zakončili 
v sousední Horní Lidči, kde jsme 
otestovali prostor jejich nového Tre-
zoru přírody. 
     Pátek na to jsme vyjeli do diva-
delní vesnice Hovězí, kde jsme k 
našemu překvapení vyprodali sál a v 
sobotu jsme odehráli před milým 
publikem představení ve Študlově. 
     Po delší přestávce jsme v červnu 
zakončili tuto ,,štaci“ v krásném pro-
středí brumovského hradu. 
     Za náš soubor chci říct, že nám 
bylo ctí hrát pro tento účel všechna 

představení, která jsme si společně s 
diváky opravdu užili. 
     Děkuji všem divákům za jejich 
smích i krásné zpětné vazby. Děkuji 
všem ochotným ochotníkům a jejich 
rodinám, kteří věnovali svůj čas, a 
věřím, že zase někdy něco společně 
vytvoříme. Děkuji Společenskému 
klubu a Obci Lidečko za veškerou 
podporu při tvorbě tohoto představe-
ní. 
Seznam odehraných představení. 
Lidečko 1. 4.  
Boršice 2.  4. 
Horní Lideč 3. 4. 
Hovězí 8. 4. 
Študlov 9. 4. 
Brumov Hrad 17. 6. 
 

za ochotnický soubor Tak-Tak  
Lenka Ryzová      

     Během prázdnin na nás čekaly dvě akce. První z nich byla pomoc 
při obsluze ve Společenském centru při příležitosti primic Františka 
Šaryho. Vzhledem k tomu, že byl termín primiční mše svaté už v době 
prázdnin, na obsluhu nás nebyl plný počet, ale nakonec se  všechno 
zvládlo.  
     Druhou akcí byl již tradiční táborák našeho spolku. Tentokráte se  
nekonal na Výsluní, ale u pastoračního centra. Naše děti tak  mohly 
využít průlezky a hřiště na fotbal. Takže jsme si to všichni, jak členky 
Červeného kříže, tak naši manželé a naše děti moc užili.  
     Hned první schůzi po prázdninách jsme řešily a plánovaly další ak-
ce, které nás čekají, zatím to vychází minimálně jedna větší akce na 
měsíc. Hned tou první byl den obce, kde naše členky měly názornou 
ukázku masáže srdce, kterou si mohli všichni přítomní zkusit na naší 
figuríně.  
     Další plánované akce jsou obsluha na posezení s důchodci a Lideč-
kovský jarmark. Na obou akcích se na vás budeme těšit. 

výbor ČČK      
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