
     V sobotu 29. října se uskutečnil tradiční již 16. 
Lidečkovský jarmark. Na pořádání se podílely složky 
naší obce a to pod patronací Společenského klubu a 
Obce Lidečko.  
     Ve Společenském centru probíhala soutěž na téma 
„Nejlepší hrušková specialita“. Pětičlenná porota vy-
hodnocovala z celkem 12 vzorků různých pochutin. 
Na stupních vítězů se umístily Renata Bližňáková, 
Tereza Pavlíková a Marie Sáblíková. Veřejnosti nejví-
ce chutnalo od Dorotky Čížové (5 let). O doprovodný 
program se postarala studentka konzervatoře Lucie 
Raková z Vlachovic, která hrála na akordeon a zpíva-
la. Své hotové výrobky i řezbářské umění předvedl 
také pan Alois Zádrapa s vnukem. Výrobky z hlíny 
vystavily děti a maminky z keramického kroužku.  
     Před Společenským centrem celé dopoledne vyhrá-
vala dechová hudba Lidečanka. Linoucí se vůně vaře-
ných zabijačkových specialit od řezníka pana Rittra, 
zabijačkové máčky od „šikovných babiček“, kyselice 
a ovarové polévky od zahrádkářů, guláše od myslivců, 
uzených žeber a klobás od hasičů, punče, vařeného 
vína a smažených bramborových lupínků od členek 
ČČK přilákala na jarmark mnoho návštěvníků 
z blízkého, ale i z širokého  okolí.  

     O potěšení nejen dětí, ale i dospělých se postaral 
pan Vojtěch Molek se svou zvířecí družinou.  
     Řezbářské umění s motorovou pilou a ukázkou ho-
tových výrobků nám předvedl pan Martin Daněk 
z Valašské Polanky.  
     Děkujeme všem prodejcům, kteří prodávali své 
ručně vytvořené výrobky a produkty. Velké poděko-
vání patří všem organizátorům za pomoc s přípravou 
celé akce, složkám, soutěžícím, porotcům, ale také 
především všem návštěvníkům našeho Lidečkovského 
jarmarku.  

Milena Pavlíková 

Krásné a požehnané svátky vánoční,     

hodně zdraví, štěstí,    

   lásky, pokoje a hojnost Božího požehnání                                

v novém roce 2023 

přeje všem občanům Lidečka  
 

Obecní úřad Lidečko, zastupitelstvo obce,  
Společenský klub a redakční rada 

ZPRAVODAJ IV. 
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     Mnozí z nás si s povzdechem 
řeknou: „A je tady, zase konec ro-
ku, jak rychle to uteklo.“ Zdá se, že 
to bylo před pár dny, kdy jsme ví-
tali nový rok 2022. Všichni jsme se 
těšili, že covid-19 bude minulostí                                
a nadechneme se s nadějí, že to 
nejhorší je za námi.  
     Bohužel to nikdo nečekal, že 
naše generace bude smutným svěd-
kem v přímém přenosu války 
v Evropě, která zažila v minulém 
století dvě strašné války. Naši pra-
rodiče mluvili o tom, že nic horší-
ho je v životě nepotkalo než válka, 
a často nám přáli, abychom nic po-
dobného neprožili. My sice přímo 
nebojujeme, ale je zřejmé, že válka 
na Ukrajině velmi ovlivňuje život 
každého z nás. Stačí to, co se stalo 
s energiemi, cenou paliv a ropy, 
cenami potravin atd. Samozřejmě, 
že tato válka má dopad kromě ži-
vota každého z nás také na rozvoj 
každé obce i samotného státu. Čas-
to slyšíme kritiku na vládu, ale ne-
závidím jim rozhodování v této 
době, kterou nikdo pořádně nepa-
matuje. Zatím se problémy řeší na 
úkor velkého zadlužení.  
     I přes problémy s velkým navý-
šením cen materiálů a dalších slu-
žeb se v letošním roce opět podaři-
lo dokončit několik investic, zahá-
jit jednu obrovskou a také opravo-
vat a udržovat náš majetek v dobré 
kondici. Je nám samozřejmě jasné, 
že během roku nemůžeme všechno 
opravit, vybudovat, protože je a 
bude stále co dělat. Pro připomenu-
tí pár základních investic.  
     Není možné jinak začít než tím, 
že jsme zahájili realizaci II. etapy 
cyklostezky Bečva Vlára Váh zkrá-
ceně BeVlaVa. O tom, že tato akce 
je velmi náročná po stránce staveb-
ní, ale také finanční, svědčí to, že 
na katastru obce Lidečko se vybu-
duje dílo za 109 mil. Kč, což je 
obrovská suma peněz.  
     Dále se podařilo dokončit opra-
vu mostu v horní části obce smě-
rem k elektro dílně. Opravu prová-

děla místní firma Mestav s.r.o. 
Oprava se nejen podařila, ale také 
se dořešily další problémy 
s nájezdy, šířkou, zábradlím a sva-
hováním. Doufáme, že takto opra-
vený most bude dalších minimálně 
50 let sloužit bez větších oprav. 
V opravách stávajících mostů přes 
řeku Senici chceme pokračovat i 
v dalších letech.  
     Pomalu, ale jistě se dokončuje 
celková rekonstrukce spodního pa-
vilonu mateřské školy a přilehlých 
skladů, které vznikly ze spojovací 
chodby. Spodní pavilon má název 
Místo setkávání a tvoření. Je již 
využíván z jedné části skauty, kteří 
tam mají své trvalé zázemí 
s klubovnou, a další část jsou pro-
story pro tvoření keramiky a jsou 
to v podstatě dílny s potřebným 
základním vybavením. Prostory 
využívá kroužek keramiky nejen 
k tvoření, ale také je zde osazena 
vypalovací pec. Věříme, že se 
v příštím roku rozjedou další 
kroužky a prostory budou využívat 
naše organizace a složky pro různá 
tvoření a výrobky. Příští rok zahájí 
činnost Klub mladých techniků a 
určitě bychom rádi rozjeli vyřezá-
vání apod.  
     Tak jako každý rok i letos jsme 
položili živičné koberce za částku 
ve výši 979 355 Kč nad vlakovou 
zastávkou Lidečko ves a také nad 
hřbitovem. Ve výběrovém řízení 
bylo osloveno 8 firem a nabídku 
podaly 4 firmy. Nakonec akci děla-
la Správa a údržba silnic Zlínského 
kraje, která předložila nejnižší ce-
nu. V této ceně jsou také lokální 
opravy některých děr na místních 
komunikacích.  
     Provedli jsem další opravy na 
obecních garážích a budeme dále 
pokračovat. Zastřešili jsme další 
část kontejnerů na sběrném místě, 
aby nám do nich nezatékalo.  
     Prováděla se a provádí spousta 
oprav a udržovacích prací našimi 
zaměstnanci. Díky tomu nejen šet-
říme peníze, ale také umíme reago-

vat okamžitě na vzniklé problémy, 
což v mnoha případech je zásadní, 
protože v dnešní době často firmy 
nebo živnostníci nemohou nastou-
pit hned na zavolání.  
     To je jenom zkrácený popis ně-
kolika z mnoha akcí z letošního 
roku. Příští rok bude velmi náročný 
po stránce cen energií, na což bu-
deme reagovat, ale určitě v žádném 
případě nebudeme snižovat teplotu 
nebo omezovat provoz v základní 
škole a mateřské škole. Jedná se o 
naše děti a to je přece naše budouc-
nost. 
     Závěrem chci poděkovat všem 
zaměstnancům obce za práci, kte-
rou pro obec dělají, protože jenom 
oni ví, kolik toho je. Chci poděko-
vat zastupitelstvu jak bývalému, 
tak i novému za přijetí zodpověd-
nosti a odvaze řešit i velmi těžké a 
nepříjemné věci a také za nezištný 
zájem o rozvoj našeho Lidečka. 
Chci také všem zaměstnancům, 
zastupitelům, členům všech složek 
a organizací a všem občanům naše-
ho Lidečka popřát pokojné, radost-
né vánoční svátky prožité se svými 
nejbližšími a v novém roce 2023 
hodně zdraví, štěstí, síly do všeho, 
co přijde, hodně tolerance a nad-
hledu, citlivost pro vnímání a pro-
žívání radosti i z malých věcí a 
k tomu všemu Boží požehnání. 
Přeji nám všem také ukončení vál-
ky na Ukrajině a jiných konfliktů, 
kde promlouvají zbraně. Zkrátka 
VŠE DOBRÉ. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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     O odpadech píšeme každý Zpra-
vodaj a důvod je jednoduchý. Od-
pady stojí naši obec nemalé finanč-
ní prostředky.  
     Placení za řešení odpadů se žád-
ná obec nevyhne, ale je rozdíl, 
když se občané snaží třídit. Pokud 
se sníží počet odvezených popelnic 
s komunálním odpadem a zvýší se 
množství vytříděného odpadu, tak 
to každá obec, a tudíž i ta naše, 

pozná. Každý z nás, když si sáhne 
do svědomí, musí uznat, že 
v třídění máme rezervy a ne malé. 
Jsem přesvědčen a odborníci to 
jenom potvrzují, že minimálně tře-
tina až polovina odpadu daného do 
popelnice na směsný komunální 
odpad tam nemusí být a měla by 
skončit v pytli na tříděný odpad 
podle komodity, nebo v kompostu. 
  

     Společně s obcemi Hornolideč-
ska se tímto problémem intenzivně 
zabýváme a připravujeme motivač-
ní systém, který by měl podpořit 
třídění. Detaily se dozvíte během 
roku. Na rovinu musíme ale říci, že 
můžeme vymyslet nejdokonalejší 
systém, ale bez toho, aby se každý 
z nás zamyslel a začal lépe třídit, to 
stejně nepomůže. Nejlépe začít na 
tom pracovat již teď o Vánocích, 
kdy odpadu bude jako obvykle 
spousta. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta  

     Cyklostezce se budeme věnovat 
určitě i v dalších číslech Zpravoda-
je, ale chci napsat pár řádků o tom, 
jak práce probíhají.  
     Z předchozích článků již víte, že 
II. etapu cyklostezky BeVlaVa rea-
lizuje firma Doprastav a.s. I přes 
velké problémy a nedotáhnuté a 
opomenuté věci v projektu, práce 
pokračují dle schváleného harmo-
nogramu a v potřebné kvalitě. 
Všichni teď vidí, kudy cyklostezka 
povede. Je pravdou, že přejíždění 
přes hlavní silnici I/57 mimo obec 
není moc šťastné, ale nebylo jiné 
rozumné možnosti, jak to vyřešit. 
Zároveň úsek za řekou Senicí 
v lese bude určitě na celé cyklos-

tezce jeden z těch nejkrásnějších. 
To, že zrovna tento úsek je náročný 
po všech stránkách, svědčí také to, 
že jsme museli vybudovat chránič-
ky pro optický kabel, který je pod 
cyklostezkou, a provést větší úpra-
vy terénu, protože je tam velký 
svah. Na našem katastru se vybu-
duje 5 lávek, které umožní přejezd 
přes řeku Senici. Finanční nároč-
nost těchto lávek zásadně ovlivnila 
skutečnost, že musí splňovat Q100 
– stoletou vodu, což je podmínka 
Povodí Moravy s.p. U nás budou 
budovány železobetonové lávky, 
které by měly mít daleko větší ži-
votnost a menší náklady na údržbu. 
Někdo možná čekal dřevěné lávky, 

které se možná více hodí na Valaš-
sko, ale následná údržba by byla 
podstatně větší a o menší životnosti 
není potřeba moc mluvit.  
     Poslední stavební úsek v naší 
obci končí lávkou u bývalé prodej-
ny Jednoty. Možná se ptáte proč, 
když potom se přijede na most a na 
hlavní silnici. Tato lávka nám 
umožní, když se vyřeší pozemky, 
se dostat minimálně před restauraci 
U Pavlíků.  
     Cyklostezka má být ukončena 
v listopadu roku 2023. O průběhu 
stavby i nákladech budete průběžně 
informováni. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta 
      

 

 Soutěž ve sběru PET víček kg 

1. Rozálie a Matěj Fojtů 22,0 

2. Jana a Leona Švirákovy 20,1 

3. Patrik Doleček 16,5 

4. Tomáš Kubica 13,5 

5. Sára Tvarůžková 11,4 

6. Karolína a Magadaléna Rumanovy 5,8 

7. Marek Pochylý 5,3 

8. Klára Smolíková 5,0 

9. Veronika Chromčáková 4,4 

10. František, Anežka, Vojtěch a Jan Smítkovi 3,04 

11. Jiří Filák 3,0 

12. Irena, Miriam, Jan a Prokop Novotní 2,4 

13. Natálie Klimková 2,0 

14. Dorota Juřičková 1,8 

15. Lukáš a Václav Martinkovi 1,8 

 Soutěž ve sběru hliníku kg 
1. David a Simona Bližňákovi 88,0 

2. Sára Tvarůžková 35,0 

3. Marek Pochylý 16,9 

4. Klára Smolíková 15,0 

5. Lukáš a Václav Martinkovi 10,0 

6. Patrik Doleček 8,6 

7. František, Anežka, Vojtěch a Jan Smítkovi 8,04 

8. Tomáš Kubica 8,0 

9. Jan Trpík 6,96 

10. Jiří Filák 6,4 

11. Veronika Chromčáková 4,4 

12. Irena, Miriam, Jan a Prokop Novotní 2,2 

13. Natálie Klimková 2,0 

14. Jáchym Filák  1,0 

15. Dorota Juřičková 1,0 

     Děkujeme všem, kdo se zapojili i letos do soutěže ve sběru pet víček a hliníkových plechovek. 
Pro každého z vás bude v 1. polovině ledna 2023 připravena odměna, kterou si můžete vyzved-
nout na OÚ v Lidečku. Tato soutěž bude pokračovat dál i v roce 2023, protože věříme, že přispí-
vá k motivaci třídění odpadů. 



Stránka 4 
ZPRAVODAJ IV.  

     Po dvouleté pauze dne 3. 12. 
proběhlo pod Čertovými skalami 
naproti penzionu zahájení třídenní 
obchůzky sv. Mikuláše s družinou 
čertů a dalších masek.  
     Všechny tři partie se zapojily do 
této akce. Starosta obce společně se 
sv. Mikuláši čekal na příchod 
všech dalších „těch zlých a straši-
delných“ postav, které přišly od 
Čertových skal.  
     Po příchodu starosta obce zdů-
raznil a popsal postavu sv. Mikulá-
še, bez které by tato tradice nebyla 

a často se na to zapomíná. Sv. Mi-
kuláš je jedním s nejvíce uctíva-
ným světcem na světě, a to přede-
vším pro svoji obětavost, štědrost a 
lidskost. Po svatém Mikuláši byly 
postupně představeny všechny 
masky a také to, co symbolizují. 
Na závěr předal starosta obce sym-
bolické právo pro sv. Mikuláše a 
jeho družině na to, aby mohli cho-
dit tři dny po naší obci.  
     Po oficiálním programu se po-
stavy z družiny přesunuly mezi 
přihlížející návštěvníky této akce, 

kteří toho využili k fotografování. 
Díky zahrádkářům měli možnost 
všichni návštěvníci se zahřát pun-
čem a děti zdarma dostaly čaj. Di-
váků bylo skutečně spousta 
z celého širokého okolí. Všichni 
přítomní byli rádi, že se této akce 
účastnili.  
     Závěrem patří poděkování za-
městnancům obce, zahrádkářům, 
hasičům, sportovcům za zajištění 
celé akce po všech stránkách. Díky 
také všem maskám a nadšencům, 
kteří tuto třídenní tradici zachová-
vají a dodržují. Všichni, co někdy 
chodili za masky, ví, že to není nic 
jednoduchého. Třídenní obchůzka 
nemá nikde v celé republice obdo-
by. Jestli příští rok tato akce bude, 
to záleží na dohodě hasičů, spor-
tovců a lyžařů, kteří zajišťují ob-
chůzku po obci. 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta 

     V Penzionu Čertovy skály je 
zavřená restaurace a během měsíce 
prosince jsou zajištěny potvrzené 
oslavy nebo firemní večírky. Uby-
tování a wellness funguje.  
     Od nového roku jsme počítali 
s tím, že otevřeme bistro v provozu 
od pondělí až do pátku na snídaně 
a obědy. Provoz ubytování, 
wellness a různých rodinných a 
firemních akcí bude dále pokračo-
vat. Bohužel jsme ve stavu, kdy 

nemáme na penzionu žádného ku-
chaře. Jestli se nepodaří kuchaře 
zajistit, nemůžeme otevřít ani 
bistro a zastupitelstvo obce musí 
rozhodnout do konce roku, jak to 
bude dále s provozem penzionu. 
Variant je několik, ale musíme také 
hledět na ekonomiku provozu, kte-
rý mimo sezónu je ztrátový, ale 
důležité je kolik. Samozřejmě o 
dalším vývoji a také o ekonomic-
kém výsledku za rok 2022 budete 

informováni.  
     Bohužel s ohledem na cenu 
energií, zvýšené náklady na mzdy a 
základní suroviny způsobilo, že 
spousta restaurací přechází do reži-
mu, kdy přestali vařit a umožňují 
jenom nárazové akce. Rozhodování 
zastupitelstva nebude vůbec jedno-
duché, protože bez kvalitních ku-
chařů nemůžeme otevřít restauraci 
a zároveň musíme brát velmi vážně 
zvýšení nákladů na energie a potra-
viny a také to, že mnoho lidí, co 
pravidelně chodili do restaurací na 
obědy nebo večeře, bude zvažovat 
s ohledem na ceny a své vlastní 
náklady, zda budou chodit i nadále. 
Počet potenciálních návštěvníků 
výrazně klesá. Bez hostů a návštěv-
níků nebudou příjmy a to bude 
hodně špatně s ohledem na ekono-
miku provozu. Rozhodování jak je 
již uvedeno, bude velmi těžké a 
ideální varianta neexistuje. 

    Ing. Vojtěch Ryza - starosta  



     Hned po prázdninách jsme začaly plánovat akce, 
které bychom rády uskutečnily do konce roku. Někte-
ré z nich jsme ale nakonec musely přeložit na jaro 
příštího roku.  
     První akcí po prázdninách byla pomoc Společen-
skému klubu při obsluhování v rámci již tradiční akce 
- Posezení s důchodci. Opět jsme si vytvořily rozpis 
na dvě směny, abychom mnohé stihly přijet z práce, 
nebo do ní pro změnu odjet.  
     Dost příjemnou a odpočinkovou akcí bylo líčení s 
distributorkou firmy Mary Kay.  
     Na tradičním Lidečkovském jarmarku jsme opět 
měly připravený punč pro dospělé i pro děti a zemá-
kové dukátky.  

     Poslední akcí tohoto roku byl Zážitkový kurz první 
pomoci pro členky výboru, který se konal v sobotu   
26. 11. 2022. Musíme říct, že to bylo opravdu velmi 
praktické a velmi dobré předání znalostí první pomo-
ci.  Zvláště simulace různých situací, které pro nás 
měli instruktoři připravené.  
     Jsme moc rády, že jsme se tento rok mohly opět 
vrátit trochu do „starých kolejí“ a navázat na různé 
akce, které jsme pořádaly před covidem-19.  
     Do nového roku vám všem přejeme, ať si nenechá-
me vzít různými okolnostmi radost, vděčnost, pokoj a 
víru. Hodně tělesného, duševního a duchovního zdraví 
v roce 2023 vám přeje  

výbor ČČK 
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Zážitkový kurz první pomoci pro členky výboru 

1. ledna Novoroční vatra 28. května Slavnost Ducha sv. pouť na Pulčinách  

7. ledna Výroční schůze SDH Lidečko 3. června Setkání schol  

14. ledna Myslivecký ples 4.června Dětský den  

21. ledna Maškarní plesy 8. června Slavnost Těla a Krve Páně  

28. ledna Skautský ples 19. června Závěrečný koncert ZUŠ  

4. února Farní ples červen Den otevřených lesů  

11. února Společenský ples 2. července Festival dechových hudeb  

18. února Biřmování 6. srpna Hasičská soutěž „O putovní pohár ČS“  

18. února Masopustní průvod - fašanky srpen Letní kino v Lidečku  

5. března Vítání občánku 20. srpna Dožínky  

11. března Duchovní obnova (farnost) 3. září Hasičská soutěž veteránů  

19. března Divadelní představení – Batoh plný štěstí 17. října Setkání seniorů  

25. března Výroční schůze MS ČČK Lidečko 11. listopadu Tradiční Lidečkovský jarmark  

27. března Benefiční a náborový koncert ZUŠ 25. listopadu Hodová zábava  

28. března Hodnocení mysliveckých trofejí 26. listopadu Pouť a hody  

9. dubna Velikonoční zábava 3. prosince Zahájení mikulášské obchůzky  

1. května Stavění máje 4. - 6. prosince Mikulášská obchůzka obcí  

11. - 15. května Výstava mysliveckých trofejí prosinec Česko zpívá koledy s Deníkem  

16. května Den matek prosinec Vánoční koncert ZUŠ  

21. května První sv. přijímání prosinec Vánoční koncert  
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Misijní most - modlitba růžence         

     V neděli 23. října, kdy se slavil 
světový den misií, připravilo naše 
Misijní klubko bohatý program i u 
nás v Lidečku. V sobotu v podve-
čer jsme připravili  Misijní most, 
kdy jsme se pomodlili růženec 
za jednotlivé kontinenty. V neděli 
po ranní i hrubé mši svaté byli 
všichni lidé pozváni do misijní 
JABLÍČKOVÉ KAVÁRNY, kde 
se podávalo horké jablko, káva a 
množství nejrůznějších napečených 
dobrot z jablíček a také jsme nabí-
zeli výtvarné podzimní a jablečné 
výrobky. Zakoupením těchto vý-
robků jsme podpořili papežské mi-
sijní dílo - děti na misiích celkovou 
částkou 21 765 Kč. Děkujeme 
všem za podporu, finanční dar i na 
pečení jablečných dobrot .  
     V misijní neděli také proběhla 
farní drakiáda, kterou tradičně pro 
všechny připravili letošní deváťáci. 
Počasí se nakonec vybralo, takže se 
nás na kopci nad hřbitovem sešlo 
opět dost a mohli jsme tak společně 
prožít příjemné odpoledne. Na zá-
věr drakiády bylo opět vyhodnoce-
ní různých kategorií létajících ra-
ků.  
     Podzimní prázdniny v naší far-
nosti začaly 26. 10. dopolednem 
plných her pro mladší ministranty, 
které se uskutečnilo kolem  našeho 

farního centra. Odpoledne se naše 
farnost poprvé vydala do Žiliny na 
Godzone Tour 2022 (slovenská 
evangelizační akce), jejíž letošní 
téma bylo „Nevzdávej to!“.   
     Zážitek to byl skvělý, už jenom 
proto, že byl zadarmo. No, a taky 
proto, že nás čekal skoro tříhodino-
vý hudebně-taneční program plný 
svědectví, divadelních ukázek a 
hlavně Boha. Soubor věřících účin-
kujících, který to vše dělal bez ná-
roku na honorář, se celý večer ne-
zastavil a věříme, že si v programu 
každý našel to své. Všem patří vel-
ký dík, podle ohlasů přijedeme i 
příště. Více na https://godzone.sk/.  
     Hned následující den 27. října 
2022 se starší ministranti (od 6. 
třídy) naší farnosti vydali společně 
s o. Petrem  na nevšední zážitek do 
Valašského Boyardu. Jedná se o 
unikátní dobrodružnou hru, která se 
nachází v Rožnově pod Radhoš-

těm. Samotná hra, kterou si všichni 
„účastníci zájezdu“ vyzkoušeli, 
tvořila prvky únikových, sportov-
ních a logických her. Každý si v 
této hře našel své a mohl tak využít 
své schopnosti a dovednosti. Na 
závěr výletu čekala na všechny ná-
vštěva KFC v Rožnově pod Rad-
hoštěm, kde všichni doplnili své 
síly. V listopadu jsme také společ-
ně byli hrát bowling v Horní Lid-
či.   
     V tomto měsíci také proběh-
lo ve farním centru tvoření rodičů s 
dětmi - malovali jsme společně na 
sklo. Další akcí bylo arcidiecézní 
setkání mládeže, na které se někteří 
naši mladí vydali do Olomouce. 
Bylo to již 30. setkání a na mladé 
lidi čekal zajímavý program s 
workshopy (např. Kdo je vojenský 
kaplan, Jsem  Boží a né zboží, Di-
gitální aplikace a jejich využití ve 
službě, Městská hra - Karel 
2026…) 
     Velmi rádi vás uvítáme, pokud 
se  budete chtít přijít jen podívat, 
jak to celé funguje na Katechezi 
Dobrého Pastýře, která v naší far-
nosti funguje již pátým rokem a je 
určená předškolním dětem.  Tato 
katecheze využívá metod Montes-
sori. Ty umožňují dětem, aby se 
rozvíjely svým vlastním tempem a 

Tvoření rodičů s dětmi ve farním centru 

https://godzone.sk/
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poznávaly svět prostřednictvím 
smyslů a vlastní zkušenosti.  Schá-
zíme se každé pondělí v 16.30 h v 
prostorách nad Společenským cen-
trem, vchod od mateřské školy. Pro 
starší děti (4. - 6. třída) také vznik-
lo společenství, které se schází kaž-
dou středu v 17.00 h na faře. Jedná 
se o otevřené společenství, takže se 
můžeš kdykoliv přidat! Jsi vítán!  
    Dne 27. 11. 2022 jsme zahájili 
výstavu betlému pana Aloise Zá-
drapy, která bude probíhat do 30. 
12. v našem farním centru. Přijďte 
si i vy se svými blízkými prohléd-
nout toto krásné dílo!  
     Naše Farní centrum, které vy-
hrálo v nejprestižnější architekto-
nické soutěži  GRAND PRIX AR-
CHITEKTŮ cenu v kategorii NO-

VOSTAVBA ROKU. Je to obrov-
ský úspěch! Farní centrum bylo 
vybráno z celkového počtu 255 
přihlášených projektů.  Tato stavba 
zaujala nejen po architektonické 
stránce, ale také tím, že se na ní 
podíleli hlavně místní řemeslníci i 
lidé, kteří zde odpracovali mnoho 
brigádnických hodin. Komisi také 
zaujal silný příběh místa, kde cen-
trum stojí. Na začátku stála velká 
touha a nadšení lidí, kteří zde po-
stavili "dřívější starý kulturák", aby 
se mohli scházet na přednášky, be-
sedy, divadla. Nyní na tom stejném 
místě a v podobném duchu navazu-
je generace nová. Děkujme přede-
šlé generaci, která nám svým zápa-
lem, nadšením, vůlí a ochotou, vy-
šlapala a ukázala cestu kudy jít a na 

čem stavět. Děkujeme také všem, 
kteří se na svatbě Farního centra 
jakýmkoliv způsobem podíleli, od 
pečení buchet brigádníkům, modli-
tební a finanční podporou, přes fir-
my, dělníky, až po brigádníky sa-
mé. Teď už si zbývá jen přát, aby 
se Farní centrum naplnilo životem, 
a aby otevřelo naše často uzavřené 
srdce a spojovalo nás všechny do-
hromady. 
     Přejeme vám požehnané a po-
kojné prožití vánočních svátků a do 
celého příštího roku 2023 Boží 
ochranu a více světla a lásky do 
našich srdcí.  
     A po Novém roce vás srdečně 
zveme na Farní ples, který se 
uskuteční v sobotu 4. února 2023. 

Pastorační rada farnosti 

     Od 27. listopadu do 30. prosince 
můžete ve farním centru v Lidečku 
zhlédnout betlém p. Aloise Zádra-
py. Jedná se o unikátní dílo našeho 
místního řezbáře. Betlém je 6 m 

dlouhý, na výšku a na hloubku má 
1,5 m a obsahuje 60 scén (cca 320 
figurek) ze života na Valašsku.  
     Kromě místních navštěvují náš 
betlém i školy z širšího okolí. Že 

jsou spokojeni, o tom svědčí násle-
dující slova zástupce jedné školy: 
„Dobrý den, chci ještě jednou moc 
poděkovat za dnešní úžasnou ná-
vštěvu u vás v Lidečku. Děkuji za 
perfektní zorganizování výstavy a 
pro nás i doprovodného programu, 
za čas, který jste nám všichni věno-
vali a za velmi vlídné přijetí. Bylo 
nám u vás moc dobře a děti byly 
nadšené.....“ 
     Touto cestou děkujeme všem, 
kteří se jakkoliv zapojili do realiza-
ce této výstavy. Děkujeme přede-
vším panu Zádrapovi za jeho čas, 
který věnoval dětem z různých 
škol, aby jim předvedl, jak vyřezá-
vá a také za to, že si to děti mohly 
samy zkusit, což byl pro mnohé 
velký zážitek.  
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     Po zmírnění pandemické situace 
se Nebojsové začali opět scházet, 
aby vytvořili a nacvičili kulturní 
vystoupení pro seniory DD Harmo-
nie ve Vsetíně, druhé na Besedu s 
důchodci v Horní Lidči a třetí na 
tradiční Besedu s důchodci v 
Lidečku.  
     Proč tradiční? Tradiční zname-
ná, že se na této akci opakují někte-
ré ustálené zvyklosti. V našem pří-
padě je to např.to, že ji organizačně 
zabezpečuje Společenský klub 
Lidečko spolu s Obcí Lidečko. S 
obsluhou jim pomáhají členky vý-

boru MS ČČK , večeři připravují 
kuchařky ze školní jídelny v Lideč-
ku, k tanci a poslechu hraje Veselá 
pětka z Lužné se zpěvačkou 
p.Ludmilou Kohoutkovou, kulturní 
vystoupení předvede parta Nebojsů 
a jeho ozvučení zajistí Ing.Milan 
Pavlík. V letošním roce nám opět 
při realizaci programu velmi po-
mohla p.Marie Vichtorová, Ing. 
Marcela Unzeitigová a p.Milena 
Pavlíková. Všem těmto obětavým 
lidičkám za uskutečnění Přátelské-
ho posezení moc děkujeme. 
     Všem našim příznivcům a také 

všem ostatním seniorům, kteří by 
rádi za námi na Besedu s důchodci 
přišli, ale ze zdravotních důvodů 
nemohou, posíláme toto vánoční 
přání:  

Přejeme vám dobrou náladu,    
protože s ní je život veselejší,                                                                      

přejeme vám štěstí,  
protože s ním je život lehčí,  

přejeme vám zdraví,  
protože bez něj nestojí život za nic. 

                                                                                                                        
Na další setkání s vámi se těší  

Nebojsové 
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     Milí spoluobčané, letos tomu 
bylo již 12 let, co ve Valašské Po-
lance funguje Denní stacionář Le-
tokruhy. Sídlí v 1. patře zdravotní-
ho střediska a je určen seniorům a 
dospělým lidem, kteří kvůli zdra-
votnímu omezení potřebují dopo-
moc druhé osoby.  
     Celý letošní rok jsme pracovali 
na zlepšování vnitřních prostor sta-
cionáře. Postupně jsme dokupovali 
nové vybavení – poličky nad umy-
vadla, zásobník ručníků, nový ko-
berec do vstupní chodby, botník, 
madla k vaně, uzamykatelné skříň-
ky na kabelky a osobní věci klien-

tů. Ze sponzorského daru od firmy 
TES jsme mohli zakoupit dvě nové 
zvýšené postele, kvalitní matrace 
se speciální výplní a dvě polohova-
cí křesla. Díky dalšímu finančnímu 
daru firmy TES jsme na podzim 
pořídili spoustu drobných výtvar-
ných a papírenských potřeb. 
V listopadu jsme nechali stacionář 
vymalovat, většina stěn je bílých, 
ale některé plochy teď září svěžím 
zelenožlutým odstínem. 
     Začali jsme se systematicky pre-
zentovat na facebooku. Najdete nás 
na odkaze:  
https://www.facebook.com/

letokruhyvsetin/, kde každý pátek 
vyvěšujeme program aktivit na 
nadcházející týden a v průběhu týd-
ne dáváme příspěvky z našich čin-
ností. Měsíční program aktivit na-
jdete také na našich www strán-
kách http://www.letokruhy-vs.cz/ a 
rovněž ho posíláme na obecní úřa-
dy všech okolních obcí. 
     Denní stacionář Letokruhy je 
registrovaná sociální služba, která 
samozřejmě poskytuje všechny 
úkony péče podle zákona. Mimo to 
v tomto roce proběhla ve stacionáři 
řada zajímavých besed a aktivit – 
každou první středu v měsíci máme 
ekumenické biblické hodiny 
s panem farářem Čmelíkem, kaž-
dou poslední středu v měsíci mívá-
me besedy s knihovnicí, jednou za 
šest týdnů mají klienti možnost 
využít přímo ve stacionáři služby 
paní pedikérky, občas nám přijdou 
zahrát a zazpívat harmonikáři, zve-
me si též další zajímavé hosty, 
např. na začátku prosince proběhla 
beseda s luženským kronikářem 
panem Zemánkem.  
     Jsme moc rádi, že stacionář má 
své pevné místo mezi všemi služ-
bami, které jsou v mikroregionu 
Hornolidečsko občanům k dispozi-
ci. Pokud víte o někom, kdo by 
naše služby potřeboval, nebojte se 
na nás obrátit (tel. 739 633 446). 

     Od neděle 11. prosince 2022 už 
tradičně došlo k celostátním změ-
nám v jízdních řádech. Úpravy se 
dotknou vlakových i autobusových 
spojů na linkách Integrované do-
pravy Zlínského kraje. 
     Změny, k nimž dojde na vlako-
vých linkách, mají za cíl zejména 
zjednodušit cestování v dobách 
největší špičky. 
 Vlak s odjezdem v 5.45 h z Byl-

nice do Vsetína bude ve dnech 
školního vyučování opětovně 
prodloužen do Val. Meziříčí. 

 Zrušen bude vlak v 8.10 h ze 
Vsetína do Horní Lidče. 

     I na autobusových linkách dojde 
ke změnám. Doporučujeme proto, 
aby se cestující detailně seznámili 
se všemi změnami například na 
webových stránkách www.idzk.cz/
jizdni-rady. 
     Od února 2023 Zlínský kraj roz-
šíří nabídku předplatných jízdenek. 
Kromě stávajících 7denních a 
30denních časových jízdenek si 
cestující v Integrované dopravě 
Zlínského kraje budou nově moct 

koupit jízdenku platnou 90 nebo 
364 dní. Každý, kdo pravidelně 
dojíždí do zaměstnání nebo školy, 
tak bude cestovat levněji než dopo-
sud.  
     Platí také garantovaný systém 
slev na jízdném  (děti 6-15 let, stu-
denti, senioři 65+, invalidé 3. stup-
ně - sleva 50 %, ZTP, ZTP/P- sleva 
75 %) 

http://www.letokruhy-vs.cz/


Společenský klub  Lidečko 
     děkuje všem spoluobčanům, kteří se v roce 2022 aktivně po-
díleli na organizaci akcí klubu, ale také těm, kteří se těchto akcí 
zúčastnili a tím podpořili Společenský klub. 
     Společenský klub přeje všem spoluobčanům příjemné 
a klidné prožití Vánoc a do roku 2023 hodně 
zdraví, štěstí, Božího požehnání a osobní pohody. 
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     Třetí ročník tenisové ligy 
v Lidečku jsme odstartovali          
1. května 2022.  
     Do ligy se přihlásilo úctyhod-
ných dvacet hráčů z Lidečka. 
Z předchozího ročníku podle umís-
tění byli nasazeni celkově čtyři hrá-
či. Do skupiny A Roman Hyžák a 
Ondřej Filák a do skupiny B Ladi-
slav Vala a Jaroslav Rumánek. 
K nim se poté vylosovali ostatní 
přihlášení hráči. Vytvořil se online 
rezervační systém, který usnadnil 
rezervaci víceúčelového hřiště. Ve 
skupinách se hrálo formou každý 
s každým. Hráči umístění na 1. - 6. 

místě postupovali do další fáze Te-
nisové ligy a hráči na 7. - 10. místě 
hráli nově pohár Challenger.  
     Zápasy měly skvělou úroveň, 
atmosféru a taky často zaplněnou 
tribunu. Do finále tenisové ligy se 
nakonec probojovali Roman Hyžák 
a Jaroslav Rumánek. Ligu ovládl 
po třetí za sebou Roman Hyžák a 
zůstává tak neporaženým šampio-
nem naší ligy. Do finále nepostu-
pujících “Challenger“ se probojo-
vali bratři Kocourkovi Martin a 
Jakub, kde v bratrském souboji byl 
úspěšnější Martin. Příští rok by-
chom chtěli s pomocí obce vybudo-

vat novou tribunu a osvětlení. Po 
konci ligy se ještě uskutečnil turnaj 
ve čtyřhrách, kde umístění bylo 
následovné: 1. Lukáš Koseček/
Jakub Kocourek 2. Richard Kulí-
šek/Libor Buček 3. Ondřej Filák/
Martin Kocourek.  
     Předpokládám, že do příštího 
ročníku ligy se přihlásí další tenisté 
a budeme tento skvělý sport 
v Lidečku rozvíjet dále. Tímto 
všechny sportovce z Lidečka zvu, 
aby se nebáli a přihlásili se do dal-
šího ročníku. Veškeré informace 
najdete na www.tenislidecko.cz   

Ondřej Filák 

     Jak všichni víme, zima nám po-
slední roky moc nepřeje. I tento rok 
vyhlížíme, jestli napadne dostatek 
sněhu, na kterém jsme závislí a 
mohli vleky pro vás spustit.  
     Důležité budou revize obou vle-
ků, které musí splňovat normy, a to 
technická a elektro revize. V tomto 
roce jsme měli členskou schůzi a 
zvolili jsme nové vedení výboru a 
přijali nové členy do našeho Lyžař-
ského klubu Lidečko, z.s. Opravili 
jsme nájezd na červený vlek a cel-
kově proběhlo několik brigád. 
Vzhledem k tomu, že vleky stojí 
několik desítek let, rozhodli jsme 
se otestovat sloupy “ultrazvukem“ 
a zjistit jejich stav. Pokud všechny 

revize budou splňovat normy a po-
časí bude přijatelné, budeme se 
těšit na vaši návštěvu.  
     Dříve jsme fungovali i jako tu-
ristický klub a rádi bychom na to 
nově navázali i v létě, kdy budeme 

pořádat různé akce v turistickém 
duchu.  
předseda Lyžařské klubu Lidečko  

Ondřej Filák  

 V sobotu 11. 2. 2023 vás zveme na Společenský ples. Hra-
je DH Lidečanka a skupina Sway. 

 Vítání občánků narozených v roce 2022 je plánováno 
na neděli 5. března 2023. Pozvánky budou rodičům osobně 
předány. 

http://www.tenislidecko.cz
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 V září nám zase začal školní rok a ruku 
v ruce s ním se rozeběhla i činnost našich 

skautských družin.  
     Ve středisku nyní funguje 8 družin. Takový počet 
s sebou ale nese i obrovskou zodpovědnost a velké 
úsilí všech vedoucích, kteří se dětem věnují. Každý z 
nich se pro děti snaží vytvářet pestrý a přínosný pro-
gram. Družina Divočáků využila ještě hezkého pod-
zimního počasí a vydali se do přírody vařit na oheň.  
     Naší nové klubovny využíváme naplno, dokonce 
jsme byli paní Rohlenovou pozváni do keramické díl-
ny vedle klubovny. Za pozvání a její čas jí patří velké 

poděkování.  
     Pro vedoucí byl uspořádán rádcovský kurz Frgál. 
Kurz probíhal celý víkend u nás v klubovně 
v Lidečku. Účastnilo se jej 20 nadšených skautů, 10 
lektorů, kteří připravili velmi přínosný, naučný a záro-
veň zábavný program. Všem zúčastněným, lektorům i 
organizátorům mockrát děkujeme za příjemně stráve-
ný víkend. 
     Již dlouhou dobu pracujeme na naší maringotce a 
během tohoto podzimu jsme dokončovali poslední 
práce. Zapojit se mohli prakticky úplně všichni od 
těch nejmenších až po rodiče dětí. Finální dokončová-
ní bude snad již brzy u konce a my budeme moct ma-
ringotku slavnostně otevřít a děti tak budou mít skvělé 
zázemí i během schůzek v přírodě.  
     Následující vánoční čas je pro nás po několikaleté 
odmlce také časem, který se ponese ve znamení pří-
prav na náš tradiční skautský ples. Ten se uskuteční 
v sobotu 28. ledna 2023 v kulturním domě v Lidečku. 
Všichni jste srdečně zváni.  
     Do následujících vánočních a zimních týdnů vám 
přejeme hodně klidu, rodinné pohody a do nového 
roku 2023 štěstí a zdraví. 

za skauty  
Anna Nováková 
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     Vážení čtenáři, 
     kalendářní rok 2022 se pomalu 
blíží ke konci a mnozí z nás si pře-
jeme, aby byl alespoň takový jako 
ten současný. Některé události ko-
lem nás  ovlivnit nemůžeme, ale 
věřme, že stále jsou v životě věci, 
které ovlivnit můžeme. Radujme se 
z maličkostí a snažme se zpříjemnit 
nejen sobě ale i našim blízkým 
každý všední den. Mnohdy stačí 
jen pozdrav a vřelý úsměv a hned 
je svět krásnější. 
     V nynějším školním roce 
2022/2023 navštěvuje naši školu 
63 dětí. Máme i nadále 5 samostat-
ných tříd a 1 oddělení školní druži-
ny. Od listopadu tohoto roku došlo 
ke změnám v personálním obsazení 
z důvodu dlouhodobé pracovní ne-
schopnosti. Nepřítomnost třídní 
učitelky zajišťujeme zástupy. Od 
ledna 2023 se podařilo sehnat kva-
lifikovanou paní učitelku pro  1. 
stupeň základní školy.  
     Aktivity, které jsme si na tyto 4 
měsíce naplánovaly, se nám poda-
řilo splnit. Vážíme si a radujeme 
se, že se s dětmi setkáváme opět 
společně v naší škole, bez dodržo-
vání přísných hygienických opatře-
ní.  
     V tomto školním roce i nadále 
pokračujeme v  projektu ,,Šablony 
III.“ Dětem jsou hrazeny projekto-
vé dny ve škole a mimo školu. Dal-
ší výhodou je doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem, 
rovněž hrazeno z projektu          

Šablony III.  
     Dětem se snažíme výuku zpes-
třit zajímavými vzdělávacími akti-
vitami, které jim zprostředkovávají 
odborníci na daná témata. Ti jsou 
zváni do školy dle aktuální potře-
by. 
Přehled aktivit, které jsme realizo-
vali: 

Projektové dny ve škole -  
environmentální výchova 

     Žáci se měli rozhodovat, co ze-
mi škodí a co jí prospívá. Učení 
probíhalo ve třídě i na venkovním 
hřišti, kde se žáci rozdělili do 4 
týmů. Každý tým plnil úkoly na 
jednom  ze stanovišť. Odborníkem 
byla studentka Pedagogické fakulty 
v Olomouci Marie Ryzová, která 
vedla projektový den po organizač-
ní, ale také obsahové stránce. Žáci 
spolupracovali a výuka je bavila. 
Projektové dny byly hrazeny 
z projektu EU - Šablony III. 

Škola Zdravé 5 
     Žáci všech tříd se postupně zú-
častnili zábavného výukového pro-
gramu "Škola Zdravé 5". Hravou 
formou se děti seznámily se zá-
kladními zásadami zdravého stra-
vování – správným složením jídel-
níčku pomocí výživového talíře, 
pitným režimem, základy správné-
ho nákupu, důležitostí výživy pro 
lidské tělo a přípravou zdravé sva-
činky. Ve skupinkách děti plnily 
různé soutěžní úkoly .Vzdělávací 
program poskytl Nadační fond Al-
bert zdarma.  

Beseda s Policií ČR – Prevence 
     Dne 1. 11. 2022 měli žáci 1. - 5. 
ročníku besedu s Policií ČR - pa-
nem por. Bc. Vladislavem Mal-
charczikem.  Cílem setkání bylo 
nejen přiblížit dětem toto povolání, 
ale hlavně děti seznámit s proble-
matikou jejich osobní bezpečnosti 
ve vztahu k neznámým osobám, 
předmětům a jiným nebezpečím, 
která dětem hrozí. Beseda byla za-
měřena také na bezpečnost v silnič-
ním provozu, především při jízdě 
na kole. 

Etické dílny 
     Etické dílny jsou programy pri-
mární prevence. Zábavnou formou 
pomáhají budovat charakter dětí a 
dospívajících a předcházet je-
jich rizikovému chování.  
     Odbornice paní Bc. Hana Puype 
v nich využívala pestrou škálu di-
daktických metod jako je hraní rolí, 
diskuse, skupinové aktivity a hry  
podporující komunikaci, spolupráci 
a kreativitu. Cílem je rozvíjet u dětí 
pozitivní vlastnosti a sociální do-
vednosti, budování charakteru, přá-
telství, zdravých vztahů apod. Děti 
si poslechly a aktivně vyzkoušely 
různě situace správného i nespráv-
ného chování, které jim pomáhají  
zlepšit a upevnit vztahy se spolužá-
ky, kamarády nebo v rodině. Je 
skvělé, že se na toto téma baví i s 
někým jiným, než s učiteli. 

Městské divadlo Zlín 
     Asi 40  žáků naší školy si při-
hlásilo předplatné  do divadla, kte-

Návštěva Betléma v Horní Lidči Mikuláška nadílka ve škole 
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ré navštěvujeme 4krát během škol-
ního roku. 

Návštěva Betléma a Místní  
knihovny v Horní Lidči 

    Ve dnech 28. a 29. 12. 2022 na-
vštívili žáci 1. - 5. ročníku Betlém 
v Horní Lidči a také knihovnu. 
Krásný dřevěný betlém propojuje 
biblický příběh o narození Ježíška 
se zdejším krajem. Děti tak mohly 
vidět více než sto architektonic-
kých skvostů a přes dvě stě dřevě-
ných postaviček, nejznámější pout-
ní a turistická místa Zlínského a 
Trenčínského kraje. 
     Po prohlídce betléma následo-
val program v knihovně. Zde si 
děti poslechly poutavý příběh o 
svatém Mikuláši a dozvěděly se 
něco více o této lidové tradici, pro 
kterou je typický průvod s Mikulá-
šem, čerty, anděly a dalšími pře-
vleky, které se mezi vesnicemi či 
regiony liší. 

Mikuláš ve škole 
     Na závěr roku k nám do školy 

zavítala Mikulášská družina. Miku-
láš dětem  rozdal nadílku v podobě 
různých sladkostí. O balíčky se 
postaral Klub přátel školy, který si 
zaslouží naše poděkování.  

Česko zpívá koledy 
     Naše škola se každoročně zapo-
juje do celostátní akce „Česko zpí-
vá koledy“. Ve středu 7. prosince 
jsme se sešli před Společenským 
centrem a úderem 18. hodiny spo-
lečně zazpívali koledy. Poté jsme 
se přesunuli před obecní úřad, kde 
za odpočítávání dětí byl rozsvícen 
vánoční strom.  
Projektový den mimo školu na 
zámku v Lešné - Kouzlo Vánoc 

a Vánoční dobrodružství 
     Témata se vztahovala 
k významu  a průběhu Vánoc, vá-
nočním zvykům a tradicím. Jak se 
dříve slavily Vánoce? Které zvyky 
lidé dodržovali a na které my jsme 
již zapomněli? Jaké Vánoce měli 
chudí lidé a jaké šlechta. Toto a 
mnohem více se děti dozvěděly při 

návštěvě zámku v Lešné. Náplní 
lektorského programu byla  tvořivá 
dílna. Děti si vyrobily vánoční sví-
cen a ozdobu na stromeček. Pro-
jektový den byl hrazen z projektu 
EU - Šablony III.  

filmového  představení  
      V pátek 16. prosince děti na-
vštívily kino Svět ve Valašských 
Kloboukách, kde zhlédly filmové 
představení Zpívej 2.     
     Poslední den tohoto roku plánu-
jeme ukončit vánočními besídkami 
ve třídách s tradičním předáváním 
dárků a  zpěvem známých vánoč-
ních  koled. 

Prostředí školy 
     I nadále pracujeme na vylepšení 
estetického prostředí naší školy. 
Během letních prázdnin proběhla 
rekonstrukce další třídy a kabinetu 
a byly naplánovány a organizovány 
práce související s údržbou školy. 
Tímto zároveň děkujeme Obci 
Lidečko za financování školy. 
Zajištění a získání sponzorského 
daru od společnosti Women for 

Women – obědy pro děti 
     Cílem projektu je pomoc těm 
rodinám s dětmi, které se ocitly 
v tíživé finanční situaci. 
     Vážení čtenáři, na závěr přeji 
vám všem jménem svým i jménem 
všech zaměstnanců naší školy krás-
né prožití vánočních svátků a 
úspěšné vykročení do nového roku 
2023.  Ať vás zdraví, štěstí, láska a 
pohoda provází po celý  rok 2023. 

Mgr. Alena Lišková  
ředitelka školy 

 

     Oznamujeme občanům, že u níže uvedených hrobových míst skončil 
nebo v roce 2022 končí nájem hrobového místa. Žádáme občany - nájem-
ce níže uvedených hrobů, aby se dostavili na obecní úřad k sepsání 
smlouvy popř. dodatku ke smlouvě o nájmu a zaplacení nájmu hrobového 
místa na další období. Smlouva či dodatek nájmu hrobového místa se od 
roku 2022 uzavírá na dobu 15 let. Bližší informace o hrobovém místě 
nebo čísle hrobového místa vám podáme na OÚ Lidečko - telefon 
571 447 945. 
Hrob číslo: 025, 107, 133, 139, 146, 151, 164, 199, 246, 247, 350, 395, 
397, 445, 463, 464, 466, 484, 509, 525, 526, 540, 550, 576, 579, 580, 
601, 619, 630, 644       

 SDH Lidečko zve své členy 

na výroční valnou hromadu, 
která se uskuteční v sobotu 7. 1. 
2023 v 17 hodin ve velkém sále 
Společenského centra v Lidečku. 
Očekáváme účast členů ve stej-
nokroji. 

 MS Černava Lidečko pořádá ve 

dnech 13. 5. - 15. 5. 2023 ve 
Společenském centru výstavu 
loveckých trofejí za rok 
2022.  
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     V letošním roce se nám podaři-
lo zúčastnit několika zajímavých 
akcí, které snad děti upřímně zau-
jaly. 
    Nejprve jsme se na jaře pomohli 
s úklidem obce. I když to není ne-
joblíbenější schůzka, sešli jsme se 
všichni a všichni pomáhali. 
(Možná tomu pomohla i slíbená 
odměna v podobě pizzy, ale to se 
mi nezdá.)  Zde bych rád poděko-
val i rodičům, kteří se k nám přida-
li a pomohli. 
     Během dubna jsme stihli ještě 
zajímavou procházku s Michalem 
Bojdou, který nás vzal do přírodní 
rezervace na Pulčinách. Z krátké 
procházky se nakonec stal celoden-
ní výlet, ale protože jsme měli do-
statek špekáčků, zvládli jsme to. 
     Na začátku května už byla vče-
lařská sezóna v plném proudu, tak-
že jsme se věnovali včelám. S Ja-
kubem Machů jsme si udělali od-
dělek, o který jsme se starali.  
     V červnu se nám naskytla chvil-
ka oddechu, během které jsme na-
vštívili včelnici pana M. Pechála, 
který nám ukázal, jak pracuje se 
včelami. Kromě toho dětem vyprá-
věl i o přírodě obecně, takže je 
opravdu zaujal. A jako překvapení 
nám navíc s manželkou nachystali 
svačinu. 
    Další týden jsme mohli navštívit 

bylinkovou farmu ve Vlachovicích. 
Kromě exkurze po farmě jsme pro-
šli jejich bylinkovou zahradu, kde 
nám paní Fryzelková představila 
byliny, které pěstují a děti pěkně 
zapojila do programu. 
     Po prázdninách jsme se opět 
sešli a pustili se znova do práce - 
museli jsme se postarat o včely 
před zimou, takže jsme s J. Mol-
kem včely zkontrolovali a přeléčili. 
Kromě občasné kontroly jsme už 
včely nechali na pokoji a věnovali 
se jiným aktivitám. S Evou Rohle-
novou jsme vyráběli svíčky a mý-
dla, které si děti částečně vzali do-
mů jako dárek a část jsme potom 
společně prodali na jarmarku, aby-
chom měli prostředky na naše 
drobné potřeby.  
     Michal Bojda nás pozval na 
další procházku - tentokrát věnova-
nou našim predátorům. Cestou na 
Makytu jsme zkontrolovali foto-
pasti, abychom zjistili, jaká zvířata 
se u nás pohybují. K našemu pře-
kvapení jsme kromě lišek, divočá-
ků, srnců zahlédli i vlka. A vojáky. 
I motorky. A protože to opět byla 

celodenní vycházka, nesměl chybět 
špekáček. 
     V prosinci jsme ještě stihli na-
vštívit ekocentrum Hostětín, kde 
nám lektoři připravili únikovou 
hru. Při procházce lesem na nás 
čekali různé úkoly, které nám 
umožnili objevit tajemství lesa a 
zjistit, že i v prosinci je les plný 
života. Věřím, že hledání zeleného 
pavoučka v listí s čelovkou na hla-
vě je zážitek na celý život. 
     Když už bylo počasí tak špatné, 
že se nedalo nic podnikat venku, 
vrátili jsme se do dílny a začali se 
chystat na příští rok - musíme si 
nachystat rámky, které je nejprve 
třeba sbít, nadrátkovat, natlouct 
mezerníky a natavit mezistěny. 
Zatím stloukáme a zjišťujeme, jak 
moc to letos bolí, když se klepnete 
kladívkem po prstech. 
     Rád bych poděkoval všem, kteří 
nám během roku pomáhají - nejen 
rodičům, kteří nás obětavě vozí na 
naše výlety, ale i těm, kteří nám 
pomáhají s programem a jinak nás 
podporují - bez vás by to nešlo! 
Také bych rád vám (nám) všem 
popřál vše nejlepší do nového roku 
a aby byl aspoň takový, jaký byl 
tento… 

Ing. Robert Šoman 
přejí všem spoluobčanům  

včelaři z Lidečka  
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     Začátek roku se ještě nesl ve 
znamení „kovidového“ útlumu, 
který nakonec znemožnil konání 
tradičního maškarního plesu pro 
děti i pro dospělé. Velmi nás to 
mrzelo - vždyť maškarní byl dlou-
há léta neodmyslitelnou součástí 
plesové sezony, ale bohužel doba 
nám nepřála. 
    Proto když jsme dostali nabídku 
pořádat fašankovou zábavu, dlouho 
jsme se nerozmýšleli. A přestože 
přípravy byly velmi hektické (měli 
jsme na to jen týden), všechno se 
nakonec podařilo. Věříme, že zába-
va měla úspěch i u návštěvníků. 
     V dalších týdnech už jsme se 

naplno věnovali přípravě dětského 
dne, který proběhl na konci května. 
Podařilo se nám zajistit pro děti 
program v součinnosti s PČR a 
AČR.  
     Teď v prosinci jsme ještě na-
chystali pro děti mikulášské balíč-
ky a už připravujeme maškarní 
ples. 
     Činnost KPŠ by nebyla možná 
bez obětavé práce rodičů a vstříc-
nosti obce i školy. Tímto bych rád 
všem poděkoval a popřál vše nej-
lepší do nového roku! Totéž přeji 
za všechny členy KPŠ i vám, našim 
spoluobčanům. 

Ing. Robert Šoman 

 

 

     Pravidelně (při každých volbách) se objevují pro-
blémy s volebními lístky - někteří si stěžují, že nedo-
stali správný počet volebních lístků, případně že je 
nedostali vůbec. Je to z části způsobeno tím, že část 
domů není správně označena - nemají číslo popisné, 

takže dobrovolnice z ČČK nevědí, o jaký dům se jed-
ná a kolik lístků mají vhodit do schránky. Chceme 
proto poprosit, aby si majitelé nemovitostí čísla domů 
zkontrolovali a dali do pořádku - kromě toho, že tuto 
povinnost ukládá zákon, blíží se další volby, při kte-
rých už by mohl být roznesení lístků jednodušší. 

Ing. Robert Šoman 
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     Milí příznivci fotbalu, milí občané,  
     rádi bychom vás informovali o podzimu 2022 v SK 
Lidečko. S každým trenérem našeho mužstva jsme 
udělali rozhovor a zhodnotili podzim sezony. 
 

„A“ mužstvo 
    Trenér „A“ mužstva Martin Filgas řekl k podzimní 
části sezony: „Podzimní část jsme nakonec zakončili s 
devíti výhrami, třemi remízami a jednou prohrou. Je z 
toho druhé místo se ztrátou čtyř bodů na Dolní Bečvu. 
I tak si myslím, že je to prozatím pěkný výsledek v 
odehrané půlce sezony. Nejlepší hráči byli z mého 
pohledu vyhodnoceni dva: Aleš Číž a Michal Gargu-
lák. Michal byl nejlepším střelcem Lidečka i celé pod-
zimní části I.B třídy s krásnými 17 vstřelenými góly. 
Musím všechny kluky pochválit, jak k tréninkům a k 
zápasům přistupovali. Všichni se těšíme na jarní část, 
kde určitě uděláme všechno pro to, abychom se porva-
li o první místo a postup do I.A třídy.“  

„B“ mužstvo 
     Trenér „B“ mužstva Zdeněk Havelka napsal toto: 
„Podzimní část byla z naší strany spíš průměrná. Ko-
nečné 6. místo, tři výhry a pět proher při skóre 25:25 
neodpovídá našemu potenciálu. Prohry byly těsné, 
vyloženě se nám nepovedl zápas v Lužné, naopak se 
povedl zápas s Ratiboří B a Janovou. Máme málo 
kmenových hráčů a musíme se spoléhat na dorosten-
ce, které hojně využíváme. Nechci chválit jednotlivce. 
Ne, že bych neměl koho, ale jsme jeden tým, kde má 

každý své důležité místo. Závěrem bych chtěl říct, kdo 
by si chtěl s námi zahrát, a to i nepravidelně, ať se 
nebojí k nám připojit. Rádi bývalé i nové hráče přiví-
táme.“ 

Dorost 
     Trenéři dorostu Alois Filák, Josef Hyžák, Jarmil 
Ryza zhodnotili podzim takto: „Podzimní část sezony 
se nám celkem povedla. Už od prvního přátelského 
utkání jsme věděli, že máme v rukách talentované hrá-
če. Myslím, že se nám povedly naše hlavní úkoly, a to 
udělat z kádru opravdový tým, zapracovat na taktické 
a systémové stránce, najít ogarom ty správné posty a 
totálně zlepšit rozehrávání standartních situací a ro-
hů. Myslím, že se nám všechny problémy a nedostatky 
povedlo rychle odstranit. Ve všech zápasech podzimní 
části jsme byli herně lepší, fotbalovější, aktivnější. 
Ogaři odehráli výborné zápasy, máme suverénně nej-
víc nastřílených branek a suverénně nejmíň inkasova-
ných, navíc náš kádr je jeden z nejmladších v soutěži. 

Na jarní část se nejprve musíme připravit fyzicky. Pak 
chceme dál pracovat na rozvoji herního obrazu týmu 
a pokusíme se o postup do krajské soutěže.“ 
 

Žáci 
   Trenér žáků Roman Mikulášek nám řekl toto: „Do 
nové sezony 2022/2023 vstupoval tým žáků s cílem 
tvorby nového týmu po odchodu osmi hráčů silného a 
úspěšného ročníku 2007. Tým tvořilo v podzimní části 
12 hráčů ročníku 2008-2011 a mužstvu pomáhali v 

Muži SK Lidečko před podzim. utkáním proti Halenkovu  
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zápasech dva povolení starší hráči ročníku 2007, a na 
lavičku chodili pro změnu chlapci ze starší přípravky. 
Naše mistrovské zápasy měly slušnou úroveň, chlapci 
se snažili, bojovali a ti nejmenší si poprvé vyzkoušeli 
hru na celé hřiště, pouze dva zápasy s týmy z popředí 
tabulky, které mají letos výrazně silné týmy tvořené 
ročníkem 2008, byly jasně v režii hostujících týmů. 
Konečné umístění v pozimní tabulce není podstatné, 
ale získaných 13 bodů je nad mé očekávání. Na jarní 
část soutěže se budeme nyní chystat v zimní přípravě v 
naší tělocvičně a v soutěžní části bychom se chtěli dá-
le zdokonalovat v naši herní činnosti, budeme se sna-
žit o co nejlepší herní projev a samozřejmě získat ještě 
nějaké bodíky do tabulky.“ 
 

Starší přípravka 
     Trenéři starší přípravky Jarek Buček a Michal Do-
leček se k podzimní části vyjádřili následovně: „Na 
podzim jsme sehráli 9 zápasů, 2 venku zatím odlože-
no, 5x výhra 4x prohra. Do týmu v létě a v průběhu 
podzimu přišlo několik nových dětí a tím bychom chtě-
li poprosit jejich rodiče o trochu trpělivosti hlavně při 

zápasech, přece jen jejich spoluhráči mají v nohách 
tři předešlé sezóny navíc. Menší pochvalu si zaslouží 
P. Doleček za tři měsíce tréninku bez jediné absence 
plus pondělky se st. žáky. Nakonec patří poděkování 
rodičům a příbuzným dětí hlavně za účast při zápa-
sech venku.“ 
  

Mladší přípravka 
     Trenérka mladší přípravky Klára Janáčová s nadše-
ním nám sdělila: „Kopačky jsem nazula, už jako malá 
cérka. Jako dospělá žena, mám tu čest být první tre-
nérka smíšeného fotbalového družstva SK LIDEČKO. 
Letošní sezóna začala úspěšně, protože se nám poda-
řilo zařadit do našeho dvanácti členného týmu i dvě 
slečny. Tým se vzájemně sehrával, ladil taktiku a se-
znamoval se s pravidly. Na tým jsem patřičně hrdá, 
nejen z přísného pohledu trenéra, ale i z pohledu mi-
lující mámy. Společně se zbytkem trenérů mladší pří-
pravky Petrem Baklíkem, Markem Filákem a Veroni-
kou Kocourkovou děkuji především našim malým svě-
řencům a jejich rodičům, neboť jejich zápal pro fotbal 
je pro mě velkou inspirací.“ 

     Chci poděkovat všem trenérům, 
vedení SK Lidečko a všem, kteří 
nám pomáhají, za jejich strávený 
čas u týmů, za trpělivost a za 
všechny minuty strávené pro jaký-
koliv tým SK Lidečko. 
     Chtěl bych taky poděkovat 
všem, co se podíleli na organizaci 
zábavy a hlavně vám, co jste přišli 
a podpořili nás. Myslím, že zábava 
se podařila - 214 platících, všechno 
proběhlo v naprostém klidu a po-

řádku. Taky chci poděkovat všem 
fanouškům, kteří jste navštěvovali 
a podporovali jakýkoliv náš tým. 
Bez vás by nás ten fotbal ani neba-
vil. Teď si užíváme zaslouženého 
volna a těšíme se na zimní přípra-
vu. Taky vás zveme na silvestrov-
ský fotbálek, výkop bude v 10.00 h 
na hřišti. Těšíme se na další společ-
né akce, buď na fotbale, nebo kde-
koliv jinde. Moc děkujeme za pod-
poru a těší nás, že jste s námi! 

     Přejeme klidné a pokojné pro-
žití vánočních svátků v kruhu 
rodiny a přátel. Radujte se s va-
šimi nejbližšími a prožijte neza-
pomenutelné Vánoce uprostřed 
narozeného malého Ježíška. A no 
nového roku přejeme hlavně lás-
ky, zdraví a spokojenosti. 

za SK Lidečko 
Roman Hyžák - předseda klubu 
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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 p. Marie Vichtorová. 

Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

Bajzová Anna 70 let Frydrych Jaroslav 90 let Machalová Emilie 70 let 

Brhel Vojtěch 82 let Frydrychová Marie 85 let Manová Jaroslava 88 let 

Brhlová Jiřina 81 let Grossmann František 81 let Martinková Františka 75 let 

Brhlová Ludmila 81 let Holubcová Marie 75 let Matochová Jaroslava 85 let 

Brhlová Marie 70 let Hrabica Antonín 70 let Míčková Zdenka 85 let 

Bučková Božena 82 let Hrbáček Karel 70 let Molková Emilie 84 let 

Číž František 75 let Hyžáková Marie 98 let Rumánková Drahomíra 85 let 

Čížová Marie 86 let Hyžáková Věnceslava 83 let Ryza Antonín 70 let 

Daněk Miloslav 84 let Janů Karel 80 let Ryza Jan 91 let 

Daňková Jaroslava 81 let Jeřábek Josef 81 let Ryzová Emilie 86 let 

Filáková Františka 91 let Jeřábková Marie 80 let Smolík Josef 83 let 

Františák Antonín 88 let Kohoutková Vojtěška 75 let Ščotka Antonín 70 let 

Františák Miroslav 80 let Kůdelová Marie 75 let Šviráková Zdenka 86 let 

  Kulíšková Jaroslava 80 let Vala Eduard 80 let 

  Kurtinová Ludmila 87 let Válek Antonín 83 let 

  Kurtinová Marie 81 let Válková Zdenka 80 let 

  Kurtinová Marie 75 let Vaňková Marie 87 let 

  Lišková Ludmila 75 let Zádrapa Jan 87 let 

  Machů Anna 70 let Zádrapová Lidmila 84 let 

  Machů Josef 75 let Žídková Anastazie 82 let 

      

      

Pá 23. 12. ZAVŘENO 

Po 26. 12. ZAVŘENO 

Út 27. 12. ZAVŘENO 

St 28. 12. 7.00 - 12.00 h 

Čt 29. 12. 7.00 - 12.00 h 

Pá 30. 12. ZAVŘENO 

 

MS Černava Lidečko vás srdečně zve na  

MYSLIVECKÝ  PLES 
v sobotu 14. 1. 2023 od 20.00 h   

ve Společenském centru. 

K tanci a poslechu hraje Fromus. 

 

          Můžete se těšit na zvěřinové speciality 

a bohatou tombolu. 

 


