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  ZPRAVODAJ  I.ZPRAVODAJ  I.  

     Dvanáct dětí, tři děvčata a devět chlapců, narozených v roce 
2015 bylo přivítáno a zapsáno do pamětní knihy obce v neděli 14. 
2. 2016 v malém sále Společenského centra v Lidečku paní Růže-
nou Kopečkovou. Pan starosta Ing. Vojtěch Ryza  pozdravil všech-
ny přítomné a rodičům poděkoval za nové občánky. 

     Pro děti, jejich rodiče a všechny přítomné děti z Malého Valáš-
ku pod vedením jejich vedoucích p. Mileny Pavlíkové a p. Martiny 
Kovářové předvedly kulturní pásmo plné básniček, písniček a ta-
nečků.V závěru programu pan starosta a předsedkyně Společen-
ského klubu Ing. Marcela Unzeitigová předali rodičům a jejich dě-
tem „Domovský list“, knihu o Lidečku, finanční dar a maminkám 
nově narozených dětí kytičku. 

Milena Pavlíková 

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

VVVÍTÁNÍÍTÁNÍÍTÁNÍ   OBČÁNKŮOBČÁNKŮOBČÁNKŮ   

Přejeme všem našim občanům 

příjemné prožití                         

velikonočních svátků 

               TTTĚLOCVIČNAĚLOCVIČNAĚLOCVIČNA   
     Rada obce na základě podnětů a na základě 
zkušeností s využíváním tělocvičny schválila 
od 1. 3. 2016 následující pravidla a principy.  

     Děti a mládež organizací a složek působí-
cích v obci pod vedením plnoletého zástupce 
mají vstup do tělocvičny na základě podepsané 
smlouvy zdarma. Organizace a složka, skupina 
nebo i parta, která chce tělocvičnu využívat 
opakovaně a pravidelně ve stanoveném termí-
nu, musí mít podepsánu smlouvu o krátkodo-
bém pronájmu. Tato smlouva umožňuje vstup 
do tělocvičny a zároveň popisuje povinnosti 
návštěvníků tělocvičny. Smlouva se vystavuje 
pouze při pravidelném a opakovaném využívá-
ní. Ten, kdo má platnou a podepsanou smlou-
vu, má také sníženou částku na hodinu oproti 
těm, kdo tělocvičnu využívají náhodně.  Zapla-
tit za využívání tělocvičny musí zástupce uve-
dený ve smlouvě za měsíc do 10 dne následují-
cího měsíce podle skutečného využití tělocvič-
ny.  

     U vstupu do tělocvičny je sešit a je povin-
ností každé skupiny se do něj zapsat a zároveň 
napsat případné poškození nebo nějaký pro-
blém. Při podpisu smlouvy o krátkodobém pro-
nájmu dostane zástupce a vedoucí dětí a mláde-
že karty umožňující bezplatný vstup do tělo-
cvičny. Při vstupu do tělocvičny vloží tuto kar-
tu do osazené schránky. Ceny a pravidla platí 
do 31. 12. 2016. I přes zablokované termíny má 
rada obce možnost rozhodnout o využití tělo-
cvičny pro turnaj nebo jinou aktivitu, která má 
přednost.  

     Harmonogram využití tělocvičny je 
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na strán-
kách obce Lidečko www.lidecko.cz. Kdyby 
měl někdo zájem o využití tělocvičny 
v zablokovaném termínu, musí si to domluvit 
s tím komu je termín rezervován. O této skuteč-
nosti musí informovat slečnu Marii Zábnickou 
na obecním úřadě, která bude řešit platby a ter-
míny využívání tělocvičny. 

 Ing. Vojtěch Ryza 
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PPPŘÍJMYŘÍJMYŘÍJMY      
RRROZPOČETOZPOČETOZPOČET   NANANA   ROKROKROK      201620162016   

VVVÝDAJEÝDAJEÝDAJE   
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 3 400 000 

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 180 000 

Daň z příjmu fyz. sob z kapitál. výnosů 400 000 

Daň z příjmu právnických osob 3 800 000 

Daň z příjmu práv. osob za obce 904 400 

DPH 7 600 000 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 495 000 

Poplatek ze psů 14 000 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000 

Odvod výtěžku z provozování loteríí HA 65 000 

Odvod z výherních hracích přístrojů 55 000 

Správní poplatky 15 000 

Daň z nemovitosti 545 000 

Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 119 800 

Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 560 200 

Investiční přijaté transfery od region.rad 2 065 500 

  20 226 900 

Podpora ostatních produkčních činností 2 033 050 

Vnitřní obchod 3 000 

Mateřské školy 22 000 

Činnosti knihovnické 1 700 

Zájmová činnost v kultuře 254 220 

Sportovní zařízení v majetku obce 55 000 

Bytové hospodářství 202 200 

Nebytové hospodářství 515 700 

Pohřebnictví 35 070 

Komunální služby a územní rozvoj 314 000 

Sběr a svoz komunálního odpadu 16 940 

Využívání a zneškodňování kom.odpadů 130 000 

Využívání a zneškodňování ost.odpadů 500 

Ostatní soc. péče a pomoc 48 400 

Požární ochrana 1 000 

Činnost místní správy 3 720 

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 90 000 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 14 000 

CELKEM PŘÍJMY 23 967 400 

Zůstatek běžného účtu  12 756 800 

Uhr.splátky dlouhodob.přijatých 
půjč.prostředků -1 034 500 

CELKEM FINANCOVÁNÍ 11 722 300 

ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 35 689 700 

Podpora ostatních produkčních činností 1 069 460 
Správa v lesním hospodářství 92 280 
Celospolečenská funkce lesů 869 000 
Vnitřní obchod 35 650 
Cestovní ruch 30 500 
Silnice 4 961 000 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací  220 000 
Provoz veřejné silniční dopravy 180 000 
Bezpečnost silničního provozu 423 000 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 58 000 
Pitná voda 600 000 
Odvádění a čištění odpadních vod 670 000 
Opravy drobných vodních toků 20 000 
Revitalizace říčních systémů 10 000 
Předškolní zařízení 644 000 
Základní školy 500 000 
Ostatní záležitosti předškolní výchovy 2 000 
Činnosti knihovnické 73 000 
Kultura 39 100 
Činnosti registrovaných církví 201 000 
Rozhlas a televize 51 000 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 17 000 
Zájmová činnost v kultuře - KD 1 136 400 
Ostatní činnosti a záležitosti kultury… 169 000 
Sportovní zařízení v majetku obce 1 144 000 
Tělovýchova 235 000 
Využití volného času dětí a mládeže  11 500 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 154 000 
Bytové hospodářství 866 500 
Nebytové hospodářství 784 000 
Veřejné osvětlení 445 000 
Pohřebnictví 124 500 
Výstavba a údržba míst. ing. sítí 182 000 
Územní rozvoj 7 000 
Komunální služby a územní rozvoj 5 110 600 
Sběr a svoz nebezpečného odpadu  40 000 
Sběr a svoz komunálního odpadu 486 600 
Sběr a svoz ostatních odpadů 145 000 
Ostatní nakládání s odpady 150 000 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 167 000 
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv. 1 000 
Ost. soc.péče a pomoc ost.skup.obyvat. 20 000 
Domovy 10 000 
Ost.služby a činnosti v obl.soc.péče 40 000 
Ochrana obyvatelstva 100 000 
Požární ochrana-dobrovolná část 125 500 
Zastupitelstva obcí 1 344 700 
Činnost místní správy 1 408 900 
Obecné příjmy a výdaje z finančn. operací 107 000 
Pojištění funkčně nespecifikované 210 000 
Ostatní finanční operace 1 700 000 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 8 498 510 
ÚHRNEM VÝDAJE 35 689 700 
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PPPŘÍJMYŘÍJMYŘÍJMY      KKK      31. 12. 201531. 12. 201531. 12. 2015   VVVÝDAJEÝDAJEÝDAJE      KKK      31. 12. 201531. 12. 201531. 12. 2015   
Název  Po změně 

6/2015 
Plnění k 

31.12.2015 
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 3 707 000 3 706 514 
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 191 800 191 739 
Daň z příjmu fyz. sob z kapitál. výnosů 449 000 448 955 
Daň z příjmu právnických osob 4 167 200 4 167 180 
Daň z příjmu práv. osob za obce 951 900 951 900 
DPH 7 986 300 7 986 202 
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 500 000 499 317 
Poplatek ze psů 14 600 14 400 
Poplatek za užívání veřejn. prostranství 9 000 8 230 
Odvod výtěžku z provozování loterií HA 70 500 70 427 
Odvod z výherních hracích přístrojů 63 000 62 797 
Správní poplatky 17 000 16 740 
Daň z nemovitosti 545 600 545 525 
Splátky půjčených prostředků   108 900 108 900 
Neinv. přijaté dotace z  SR 323 400 323 400 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 193 800 193 782 
Neinv.přijaté transfery od krajů 20 000 20 000 
Neinv.přijaté transfery od krajů 30 330 30 324 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 1 098 100 1 098 098 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 17 000 17 000 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 0 0 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 0 0 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 140 000 140 000 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 392 500 392 140 
Neinv.přijaté transfery od krajů 150 000 150 000 
Neinv.přijaté transfery od krajů 1 500 1 500 
Investiční přijaté transfery od region.rad 0 0 
Investiční přijaté transfery od region.rad 3 145 900 3 145 822 
Investiční přijaté transfery od region.rad 3 326 000 3 325 548 
  27 620 330 27 616 439 
Podpora ostatních produkčních činností 3 279 350 3 279 246 
Vnitřní obchod 6 000 3 491 
Činnosti knihovnické 1 800 1 740 
Rozhlas a televize 600 0 
Zájmová činnost v kultuře 281 800 281 271 
Ostatní záležitosti kultury, církví … 123 000 122 685 
Sportovní zařízení v majetku obce 84 800 84 693 
Bytové hospodářství 438 150 432 946 
Nebytové hospodářství 677 350 673 769 
Veřejné osvětlení 70 000 69 683 
Pohřebnictví 44 800 43 890 
Komunální služby a územní rozvoj 384 700 382 876 
Sběr a svoz komunálního odpadu 18 800 17 908 
Sběr a svoz ostatních odpadů 1 500 0 
Využívání a zneškodňování kom.odpadů 137 500 137 257 
Využívání a zneškodňování ost.odpadů 25 000 24 500 
Ostatní soc. péče a pomoc 49 850 49 788 
Požární ochrana 1 100 1 096 
Činnost místní správy 6 000 4 280 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 99 600 97 809 
Převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně 0 74 401 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 61 500 59 797 
CELKEM PŘÍJMY 33 413 530 33 459 565 
 Zůstatek běžného účtu   10 080 216 12 756 872 
 Uhr.splátky dlouhodob. přijatých půjč. 
prostředků  -1 034 500 -1 034 484 
CELKEM FINANCOVÁNÍ 9 045 716 11 722 388 
ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 42 459 246 45 181 953 

 Po změně č. 
6/2015 

Plnění k 
31.12.2015 

Podpora ostatních produkčních činností 1 410 630 1 134 438 
Správa v lesním hospodářství 92 600 92 232 
Celospolečenská funkce lesů 613 000 107 766 
Vnitřní obchod 293 700 220 910 
Cestovní ruch 56 000 29 211 
Silnice 1 125 000 541 476 
Ostatní záležitosti pozem. komunik.  220 000 37 571 
Provoz veřejné silniční dopravy 182 000 182 000 
Bezpečnost silničního provozu 300 000 36 328 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 000 0 
Pitná voda 170 000 0 
Odvádění a čištění odpadních vod 630 000 279 276 
Opravy drobných vodních toků 120 000 8 040 
Revitalizace říčních systémů 20 000 0 
Ost.záležitosti vodního hospodářství 10 000 9 680 
Předškolní zařízení 581 150 572 314 
Základní školy 446 000 445 057 
Ostatní záležitosti předškolní výchovy 2 000 0 
Základní umělecké školy 2 000 2 000,00 
Činnosti knihovnické 113 700 84 257 
Kultura 49 000 20 812 
Činnosti registrovaných církví 209 000 8 000 
Rozhlas a televize 48 500 38 538 
Ostatní záležitosti sděl. prostředků 10 000 0 
Zájmová činnost v kultuře - KD 1 272 250 813 449 
Ostatní činnosti a záležitosti kultury… 229 100 214 037 
Sportovní zařízení v majetku obce 1 949 300 1 001 416 
Tělovýchova 246 000 230 655 
Využití volného času dětí a mládeže  38 000 15 641 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 90 000 90 000 
Bytové hospodářství 1 461 300 981 118 
Nebytové hospodářství 733 500 194 023 
Veřejné osvětlení 510 000 301 828 
Pohřebnictví 63 000 7 097 
Výstavba a údržba míst. ing. sítí 1 361 000 906 027 
Územní plánování 70 000 0 
Územní rozvoj 107 000 6 775 
Komunální služby a územní rozvoj 17 539 090 15 468 858 
Sběr a svoz nebezpečného odpadu  80 000 33 377 
Sběr a svoz komunálního odpadu 570 000 427 039 
Sběr a svoz ostatních odpadů 141 000 121 710 
Ostatní nakládání s odpady 200 000 167 473 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 311 700 119 865 
Ostatní činnosti souv.se službami ... 1 000 1 000 
Ost. soc.péče a pomoc ost.skup.obyvat. 21 000 16 000 
Domovy 8 000 8 000 
Ost.služby a činnosti v obl.soc.péče 23 000 23 000 
Ochrana obyvatelstva 100 000 0 
Požární ochrana - dobrovolná část 128 500 92 159 
Zastupitelstva obcí 1 354 500 1 288 447 
Činnost místní správy 1 554 550 1 363 138 
Obecné příjmy a výdaje z . operací 124 000 105 219 
Pojištění funkčně nespecifikované 207 500 207 488 
Převody vlastním fondům 0 74 401 
Ostatní finanční operace 1 750 000 1 596 084 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 490 676 23 195 
ÚHRNEM VÝDAJE 42 459 246 29 748 425 
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     Ve čtvrtek 10. března 2016 zastu-
pitelstvo obce Lidečko mimo jiné 
projednávalo na svém řádném zase-
dání rozpočet naší obce na rok 2016. 
Kromě základních prací na údržbě a 
opravách zastupitelstvo obce schváli-
lo a zapracovalo do výdajů na letošní 
rok následující investiční akce. 
� Dokončení vybudování bytů na ma-

teřské škole, které jsou dokončeny a 
během dubna budou mít i nájemní-
ky.  

� Pokračuje také rekonstrukce budo-
vy sportovního komplexu - šatny 
SK Lidečko u fotbalového hřiště. 
Již bylo dokončeno osazení nos-
ných prvků a obou schodišť. Obec 
Lidečko zajistila materiál a SK Li-
dečko v rámci brigád osadilo nášla-
py na schodiště, podlahy a lávky na 
posezení. Vše by mělo být dokon-
čeno do začátku zahájení jarní části 
soutěže.  

� Plánujeme položení živičného ko-
berce v lokalitě Račné. Jedná se o 
úsek od rybníka nad mysliveckou 
chatou směrem do Račného po již 
položený nový asfaltový koberec. 
Majitelé pozemků se zavázali, že 
darují své pozemky pod místní ko-
munikací, a proto bez ohledu na to, 
zda obec uspěje s žádostí o dotaci 
na tuto akci, plánujeme tyto práce 
provést. 

�  Dlouho plánovanou akcí je snížení 
nivelety v železničním podjezdu do 
Matochového potoka a v letošním 
roce bychom to rádi udělali. Do lo-
kality nad železniční zastávkou se 
nemůže dostat vyšší nákladní auto-
mobil, ale hlavně tam mají problém 
dojet hasiči s cisternou. Na tuto ak-
ci je vydáno stavební povolení. Jed-
ná se o velmi nákladnou akci, ale 
pro celou lokalitu velmi zásadní. 

� V letošním roce stará plechová za-
stávka „U Davidů“ zmizne a bude 
zhotovena nová dřevěná autobuso-
vá zastávka, aby v obci byly koneč-
ně všechny autobusové zastávky 
sladěny. 

LLLETOŠNÍETOŠNÍETOŠNÍ   ROKROKROK   AAA   INVESTICEINVESTICEINVESTICE   VVV   NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   OBCIOBCIOBCI   
� I v letošním roce počítáme 

s investicí do motorestu, a to 
v podobě výměny střešní krytiny 
včetně potřebného zateplení. Jako 
každý rok, tak i letos počítáme 
s pokračováním v realizaci inženýr-
ských sítí v lokalitě nad vlakovou 
zastávkou, aby za dva roky to bylo 
hotové.  

� Za obecním úřadem by mělo být 
postaveno stání pro osobní vozidla, 
aby měla svá místa k parkování.  

� Protože se zatím nerýsuje možnost 
získání dotace na realizaci trvalé 
expozice o obci v podkroví Spole-
čenského centra, pustíme se do po-
kračování prací, aby se v letošním 
roce udělaly alespoň podlahy a tím 
bude prostor dokončený a připrave-
ný pro umísťování exponátů, mate-
riálů a různých věcí o našem Lideč-
ku.  

� Je několik míst v obci, kde plánuje-
me rozšíření stokové a vodotečné 
kanalizace.  

� Počítáme s postupnou výměnou sví-
tidel v obci. Začneme u těch, které 
jsou nejstarší.  

� Určitě zahájíme opravu oplocení 

hřbitova, postupnou opravu schodů 
atd. Na tyto práce byla podána žá-
dost o dotaci. 

     To jsou nejvýznamnější plánova-
né investiční akce v letošním roce. Je 
toho skutečně mnoho a uvidíme, jak 
se nám podaří plán splnit.  
     Je nutné také připomenout, že in-
vestice jsou důležité pro rozvoj, ale 
daleko důležitější je to, aby naše obec 
žila, občané se scházeli, pracovali 
v organizacích a složkách a měli zá-
jem o veřejný život. Proto se také 
v rozpočtu počítá s podporou organi-
zací a složek působících v obci. 
V současné době jsou podmínky pro 
fungování složek a organizací 
v porovnáním s dobou minulou 
v oblasti materiální daleko lepší, ale 
v oblasti počtu obětavých a ochot-
ných občanů je to daleko náročnější. 
Je velmi těžké skloubit práci, rodinu 
a práci pro organizaci a složku. Přes-
to mezi námi žijí velmi obětaví obča-
né, kteří to zvládají, a za to jim patří 
velký dík. Je velmi potřeba, aby i 
mladší generace se aktivně zapojova-
la do života v obci a v organizacích. 
To je budoucnost Lidečka. 

Ing. Vojtěch Ryza 

 

     Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko uspořádali v sobotu 27. 12. 
2015 ve Společenském centru Lidečko Vánoční koncert dechové hudby Li-
dečanka. Tento koncert nejen přispěl k prodloužení svátečních vánočních 
dnů, ale také měl charitativní podtext. Dobrovolné vstupné tohoto koncertu 
bylo opět určeno na kompenzační pomůcky pro Tomáška Bojdu, který od 
narození trpí vzácnou genetickou vadou - CCHS nazývanou Ondinina klet-
ba. Tato nemoc se projevuje zástavou dechu ve spánku a tím je Tomášek 
celoživotně odkázán na pomoc plicního ventilátoru.  K této nemoci se u To-
máška objevila ještě vada sluchu a oční vada, takže každý příspěvek je pro 
rodinu přínosem. 
     Velký sál Společenského centra byl zaplněn do posledního místa a de-
chová hudba Lidečanka nám odpoledne zpříjemnila nejen koledami, vánoč-
ními písněmi, ale také procítěným mluveným slovem. Výtěžek vánočního 
koncertu činil 28 200 Kč. Tato částka byla předána rodičům Tomáška přímo 
na koncertu. 
Děkujeme všem, kteří tuto dobrou věc podpořili. 

za organizátory  

Ing. Unzeitigová Marcela 

VVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   KONCERTKONCERTKONCERT   LLLIDEČANKYIDEČANKYIDEČANKY   
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     Rozjíždějí se práce na vyhotovení 
projektu pro územní rozhodnutí a 
následně pro stavební povolení na 
cyklostezku od motorestu po odboč-
ku na Pulčíny. Chtěli bychom 
v příštím roce požádat o dotaci na 
realizaci této propojky.  
     Dokončuje se projektová doku-
mentace a začneme vyřizovat staveb-
ní povolení na rekonstrukci bytového 
domu č.p. 276. Jedná se o dům před 
bývalou pilou. V prvním patře a pod-
kroví by mělo vzniknout nových pět 
bytů. V příštím roce bychom chtěli 
tuto rekonstrukci provést. 
     V loňském roce jsme nechali vy-
hotovit pasport všech mostů v obci. 
Jedná se tzv. rodný list mostu. Kro-

mě popisu a přesného zaměření mos-
tu byly provedeny zátěžové zkoušky 
a popis nutných oprav a následného 
řešení budoucích rekonstrukcí.  
V letošním roce vybereme jeden 
z mostů a necháme vypracovat pro-
jektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a v příštím roce provedeme 
realizaci této rekonstrukce.  
     Zastupitelstvo obce rozhodne o 
využití podkroví na šatnách SK Li-
dečko a v podkroví nad obecním úřa-
dem a podle toho budou v letošním 
roce vyhotoveny projektové doku-
mentace a vyřízeno stavební povole-
ní, aby se mohlo v příštím roce požá-
dat o dotaci.  
     Dokončuje se dokumentace pro 

stavební povolení na inženýrské sítě 
a komunikace v lokalitě nad vlako-
vou zastávkou.  
     V letošním roce bude také vyho-
tovena projektová dokumentace na 
rekonstrukci a celkovou změnu stře-
chy na obecních garážích, protože 
tam zatéká a lepenko-asfaltová stře-
cha má již doslouženo. Je také nutné 
udělat projekt na místní komunikaci 
v lokalitě „Katrůch“.  
     Jedná o projektové dokumentace 
u projektů, které je nutné v budoucnu 
realizovat. Bez vyřízeného územního 
rozhodnutí nebo stavebního povolení 
není možné žádat o dotace.  

Ing. Vojtěch Ryza 

PPPODANÉODANÉODANÉ   ŽÁDOSTIŽÁDOSTIŽÁDOSTI   OOO   DOTACIDOTACIDOTACI   

PPPROJEKTYROJEKTYROJEKTY, , , KTERÉKTERÉKTERÉ   CHCEMECHCEMECHCEME   PŘIPRAVITPŘIPRAVITPŘIPRAVIT   PROPROPRO   STAVEBNÍSTAVEBNÍSTAVEBNÍ   POVOLENÍPOVOLENÍPOVOLENÍ   

     Opět, tak jako každý rok, se po-
koušíme žádat o dotaci na různé po-
třebné věci v obci. Podali jsme žá-
dost o dotaci na Zlínský kraj v rámci 
Programu rozvoje venkova na pro-
jekt:  Rekonstrukce místní komuni-
kace k vlakové zastávce Lidečko ves. 
Jedná se o cestu z východní strany 
od železnice. Tato cesta bohužel ne-
má ani žádné konstrukční vrstvy, a 
proto tady bude nutné udělat i tzv. 
„kufr“ a na něj položit asfaltobetono-
vý živičný koberec.  

     Na Ministerstvo pro místní rozvoj 
jsme podali žádost o dotaci na reali-
zaci projektu: Oprava místní komu-
nikace do osady Račné. Jedná se o 
cestu od rybníka nad mysliveckou 
chatou po již položený nový živičný 
koberec. Plochy místní komunikace 
jsou značně poškozené. Délka opra-
vovaného úseku komunikace je 
v souhrnné délce 602 m. To zname-
ná, že se opraví novým asfaltobeto-
novým živičným povrchem cca  
2147 m2 místní komunikace.  

     Dále jsme na Ministerstvo pro 
místní rozvoj podali žádost v rámci 
Podpory spolupráce dětí a mládeže 

žádost o dotaci na projekt: Dětské 
hřiště na „Výsluní“- Lidečko. Dětské 
hřiště se bude skládat z věže se 
skluzavkou s řetězovou houpačkou s 
kovovým pozinkovaným ráhnem s 
nutnou dopadovou plochou, bude 
tam také vahadlová houpačka čtyř-
místná celokovová, 1ks dětské ven-
kovní tabule na kreslení, 2 ks lavi-
ček, jedné venkovní sedací soustavy. 
V projektu je plánováno také s vý-
sadbou 10 ks ovocných stromů a 4 ks 
vzrostlých líp, o které se budou děti 
starat a pomohou s výsadbou. 

     Další žádostí o dotaci je žádost na 
Opravu lesní cesty do „Staje“. Žá-
dost se podávala na Státní zeměděl-
ský intervenční fond.Jedná se o opra-
vu cesty v délce 1 km. Jako povrch 
bude použita penetrace.  

     Byla opět podána žádost o dotaci 
na Státní fond dopravní infrastruktu-
ry na  „Přechod pro chodce na silnici 
I/57 u mostu ev.č.57-086 v Lidečku“, 
jedná se o vybudování přechodu pro 
chodce před mostem přes řeku Senici 
v horní části obce.  

Ing. Vojtěch Ryza 

PODOMNÍ PRODEJ A 
NABÍDKA SLUŽEB 

     Jestliže vám nějaký cizí člověk 
zazvoní u dveří vašeho domu, 
nemáte povinnost mu otevřít a už 
vůbec ne mu něco ukazovat. Jsou to 
cizí lidé a může se stát, že se jedná o 
podvodníky. 
     Dávejte si na to velký pozor a 
buďte maximálně opatrní. 

Ing. Vojtěch Ryza 

HOKEJOVÉ UTKÁNÍ 
     V neděli 27. 3. 2016 v 15.45 h 
odehraje hokejový tým HC 
SBORNÁ LIDEČKO 3. finálový 
zápas o vítěze skupiny A, Valašské 
hokejové ligy.  
     Stav série po víkendovém zápasu 
je 1:1, když v prvním zápase HC 
SBORNÁ LIDEČKO prohrálo 3:4 a 
ve druhém vyhráli 3:1.  
     Pokud ještě nemáte program na 
nedělní odpoledne, přijďte nás 
povzbudit na zimní stadion.   

NEBEZPEČNÝ  A              
VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD 

sobota 28. května 2016 
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HHHASIČIASIČIASIČI   UPOZORŇUJÍUPOZORŇUJÍUPOZORŇUJÍ   
     Vážení občané Lidečka, 
     s příchodem jara dochází ke zvy-
šování požárů. Je to dáno i tím, že se 
stále po zimě vypalují suché travní 
porosty, a tak je naší povinností vás 
upozornit na následky tohoto nešvá-
ru. Nejenže vlivem vypalování do-
chází k velkým materiálním škodám, 
ale často může dojít ke zranění, pře-
devším starších lidí či dokonce ke 
ztrátě lidského života, protože se vy-
palování vymkne vaší kontrole a vy 
nedokážete sami uhasit případné roz-
šíření požáru. 

PÁLENÍ KLESTÍ: 
     Pokud chce někdo pálit klestí na 
hromadě, je zapotřebí dodržet bez-
pečnostní podmínky a držet se plat-
ných předpisů. Pálení klestí je nutno 
nahlásit na operační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje. Vybrat si můžete 
jeden ze tří způsobů:  
∗ telefonem:  950 670 222 
∗ e-mailem: paleni@zlk.izscr.cz 
∗ vyplněním formuláře na webu 

Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje www.hzszlk.eu 

     V ohlášení je potřeba uvést datum, 
místo pálení a osobu, která za pálení 
odpovídá, a kontakt na tuto osobu 
(nejčastěji mobilní telefon), a dále: 
• dbát pokynů operačního důstojníka 

hasičského záchranného sboru, 
• při náhlém zhoršení počasí – sil-

ném větru – je nutné pálení přeru-
šit, oheň uhasit, 

• místo pro pálení izolovat pruhem 
širokým nejméně 1 m, kde budou 
odstraněny hořlavé materiály až na 
minerální půdu, 

• místo spalování je nutno zabezpe-

čit dostatečným množstvím haseb-
ních látek, 

• opustit místo pálení je možné až po 
úplném uhašení ohně, 

• místo pálení po dobu 5 dnů nebo 
do vydatného deště pravidelně 
kontrolovat, 

• příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny. 

� Při pálení musí být alespoň 
dvoučlenná skupina, přičemž je-
den musí být starší 18 let, 

� za silného větru nebo v období ex-
trémního sucha oheň v přírodě ra-
ději vůbec nerozdělávejte, 

� při rozdělávání ohně v přírodě 
ohniště bezpečně oddělte od okol-
ního prostředí např. obložením ka-
meny, obsypáním pískem, vyhlou-
bením zeminy apod. V případě vět-
ších vater je vhodné ohniště oddělit 
pruhem širokým až jeden metr, 
který bude zbavený veškerých hoř-
lavin, 

� oheň neroznášejte po okolí, např. 
na zapálené větvi, 

� oheň rozdělávejte alespoň 50 m od 

okraje lesa a v dostatečné vzdále-
nosti od budov, objektů a předmě-
tů, které se mohou snadno vznítit. 
Oheň nezakládejte pod větvemi 
stromů, na kořenech stromů, na 
suchém listí, lesní hrabance nebo 
rašelině, v blízkosti suché trávy, 
stohů, seníků apod. Létající jiskry 
nebo náhlý poryv větru totiž velmi 
snadno způsobí neštěstí. Zcela za-
kázáno je rozdělávání ohně na mís-
tech se vzrostlým porostem, 

� ohniště důkladně uhaste buď zali-
tím vodou, nebo alespoň zasypá-
ním zeminou. Při odchodu se z 
ohniště nesmí kouřit a popel i půda 
pod ohništěm musí být chladná. 
Lesní hrabanka tvořená zetlelým 
jehličím může prohořet až do znač-
né hloubky a nepozorovaně se šířit 
do stran i mimo ohniště. 

    Pokud se vám přes veškerou 
opatrnost situace vymkne kontrole, 
volejte hasiče prostřednictvím tís-
ňové linky 150 nebo 112. 
     Děkujeme. 

preventista SDH LIDEČKO 

Žádáme občany: „NEVYPALUJTE 
SUCHÉ TRAVNÍ POROSTY!“ 

Vypalování suché trávy a porostů je 
přísně zakázáno podle zákona č. 
133/1985 Sb. Za tuto špatnou 
činnost může být uložena pokuta až 
do výše 25 000 Kč. 

     Místní skupina Červeného kříže ve spolupráci s kongregací sester karme-
litánek ze Štípy a charitou Zlín pořádají sbírku použitých dioptrických brýlí 
a použitých poštovních známek. Brýle i známky můžete do konce dubna 
odevzdávat do připravených krabiček v prodejně masna Filák Lidečko, dále 
ve Společenském centru Lidečko a v místní základní škole. Sbírka bude pou-
žita na misie.  
     Za vaši spolupráci děkují členky MS ČČK 

Jak sbírat poštovní známky: 
⇒ známky musejí být vystřiženy nůžkami s okrajem nejlépe 1cm, případně i 

více 
⇒ známka nemůže být poničena zastřihnutím /zastříhnutý rožek atp./ či tr-

háním  
⇒ pokud je známka vystřihována z obálky, musí být zadní strana obálky 

odstraněna /součástí známky je pouze papír, na němž je přilepena/  
⇒ je-li známka nalepena příliš v kraji obálky či pohlednice, toto není na 

škodu /více však nezastřihávat/  
⇒ v případě, že je známka vtlačena do obálky či pohlednice, je nutné zaslat 

celek  
⇒ je-li známka oražena příležitostným poštovním razítkem – nevystřihávat 

a zaslat celek  
⇒ známky již odlepené z obálky, znovu nelepit 

SSSBÍRKABÍRKABÍRKA   BRÝLÍBRÝLÍBRÝLÍ   AAA   POŠTOVNÍCHPOŠTOVNÍCHPOŠTOVNÍCH   ZNÁMEKZNÁMEKZNÁMEK   
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     Hřiště slouží k hrám - tenis, volejbal, nohejbal a fotbal. Správcem víceúčelo-
vého hřiště je nově paní Františáková Petra. U ní je možné si domluvit využití 
umělky s tím, že ten, kdo bude chodit pravidelně, uzavře s Obcí Lidečko nájem-
ní smlouvu o krátkodobém využívání.  Klíče je možno vyzvednout u správce 
doma. Před vyzvednutím klíčů je potřeba mít zaplacen poplatek na obecním 
úřadě. Bez dokladu o zaplacení poplatku není možno vstoupit na hřiště. Zadat si 
čas hry je potřeba alespoň dva dny dopředu. Správce vede přesnou evidenci ča-
sů a zájemců. Po ukončení hry je povinnost správci vrátit klíče, půjčený materiál 
a nahlásit případné škody.  

POPLATKY: (BEZ POUŽITÍ OSVĚTLENÍ) 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:  
� Hra je povolena pouze 

v teniskách nebo botaskách! 
� Přísný zákaz hry v kopačkách 

a v běžné venkovní obuvi! 
� Přísný zákaz šplhání po 

ochranných sítích! 
� Po ukončení hry vrátit správci 

s klíči i půjčené sportovní 
náčiní! 

� Bez vědomí správce nebo 
zástupce obce nelze vstoupit 
na hřiště! 

     Jestliže chceme, aby hřiště 
sloužilo dalších alespoň 15 let, 
musíme dodržovat pravidla. Ide-
ální na tento povrch jsou tarfy. 
Víceúčelové hřiště máme po re-
konstrukci nové a věřím, že bude 
sloužit nám všem v čistotě a po-
řádku mnoho dalších let. Je to na 
nás. 

Ing. Vojtěch Ryza 

TTTURNAJURNAJURNAJ   VEVEVE   STOLNÍMSTOLNÍMSTOLNÍM   TENISETENISETENISE   201520152015   

občané obce po - pá 40 Kč/h 

návštěvníci obce po - pá 60 Kč/h 

občané obce so - ne 80 Kč/h 

návštěvníci obce so - ne 100 Kč/h 

permanentky pro občany Lidečka po – pá (10 h) 350 Kč 

smlouva o dlouhodobém a pravidelném využívání po - pá 35 Kč/h 

permanentka pro občany Lidečka so – ne (10 h) 700 Kč 

smlouva o dlouhodobém a pravidelném využívání so - ne 70 Kč/h 

Při použití osvětlení za každou hodinu příplatek 50 Kč. 

     V sobotu 20. února 2016 se usku-
tečnil turnaj neregistrovaných hráčů 
ve stolním tenise. Díky aktivnímu 
přístupu příznivců stolního tenisu 
z Lidečka a za podpory Obecního 
úřadu Lidečko byl turnaj uspořádán 
pro žáky, žákyně, muže i ženy. Orga-
nizaci turnaje zajišťovali nadšenci 
stolního tenisu z Lidečka.  
     Turnaje se dopoledne zúčastnili 
žáci a žákyně základní školy. Letos 
byla účast žáků slabší. V kategorii 
starší žáci zvítězil Urubek před   
Matúšem z Francovy Lhoty, Jirkou 
Františákem a Pavlem Psotou ml. 
(oba Lidečko), kategorii dívek vy-
hrála Kateřina Valová. 
     Odpoledne od 13.00 h probíhal 
turnaj mužů, kterého se zúčastňují 
pravidelně organizátoři této akce i 
hráči z okolních obcí. Letošní turnaj 
přilákal 46 hráčů. Nejprve se hrálo 
v 8 skupinách a pak jsme pokračova-
li vyřazovacím systémem. Nejlépe 

z domácích si v kategorii muži vedl 
Jožka Zádrapa. V kategorii žen hrálo 
12 hráček. Škoda jen, že se tohoto 
turnaje účastní málo místních obča-
nů. 

     Závěrem děkuji všem zúčastně-
ným hráčům a hráčkám a rovněž or-
ganizátorům turnaje za přípravu a 
hladký průběh celého turnaje. 

                    Ing. Karel Zádrapa 
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     Rádi bychom 
vám představili 
naši zimní a jarní 

činnost a pozvali vás na některé jarní 
akce. 
     Koncem ledna jsme uspořádali 
13. Skautský ples. Tentokrát v retro 
stylu Rebelové. Účastníci opět ne-
zklamali a dorazili stylově oblečeni.  
Na plese nechybělo promítání fotek, 
židličková tombola, skupinová hra 
pro účastníky, taneční scénka z filmu 
Rebelové, stylová výzdoba a rekvizi-
ty nebo retro občerstvení. Zahrála 
nám kapela Eremy, tentokrát bohužel 
bez zpěvačky Verunky, ale o to více 
se na ni můžeme všichni těšit příští 
rok. Ohlasy účastníků byly veskrze 
pozitivní, což nám dělá ohromnou 
radost a hřeje na srdci, že jsme zpří-
jemnili zimní deštivo‑sněhový večer 
téměř 280 lidem. 

     V únoru jsme oslavili Den sester-
ství – Den zamyšlení.  Jedná se o 
velmi významný mezinárodní skaut-
ský den. Každý rok, 22. února, si 
připomínáme narození manželů Ro-
berta a Olave Baden‑Powelových, 
kteří jsou zakladateli skautingu. 
Skauti a skautky si užili odpoledne 
plné smysluplných a naučných her. 
Navíc se tímto programem zařadili 
k celosvětovému programu, které 
vyhlásila mezinárodní skautská orga-

nizace. Skauti v Lidečku a v Horní 
Lidči jsou zkrátka světoví. 
     Někteří z nás se zúčastnili besedy, 
kterou pořádali vsetínští skauti. Té-
matem bylo celosvětové setkání 
skautů a skautek - Jamboree 
v Japonsku, které se konalo v roce 
2015 a sjelo se na něho do vzdálené 
Země vycházejícího slunce 32 tisíc 
účastníků. 
     Kromě těchto aktivit se děti pravi-
delně, každý týden, scházejí 
v klubovně. Program schůzek je bo-
hatý na hry, sportovní aktivity, 
skautské dovednosti či tvoření. Tím-
to bych chtěla poděkovat našim zod-
povědným rádcům, kteří odvedou 
nejtěžší a velký kus práce. Jmenovitě 
to jsou: Anna Bučková, Zuzana Pa-
láčková, Ludmila Fusková, Marie 

Ryzová, Zuzana Tomečková, Eva 
Tkadlecová a Aneta Tkadlecová. 

     V březnu se všichni společně vy-
dáme na víkendovou chatu do Vrbě-
tic. 
     Začátkem dubna se skautští ve-
doucí vydají na víkend do hor. 
V jednání je Lysá hora nebo Jesení-
ky. 
     Dne 16. dubna se připojíme 
k projektu Ukliďme Česko a opět 
pomůžeme zaneřáděné přírodě od 
odpadků. 
     V dubnu také oslavíme svátek 
patrona skautů, sv. Jiří, výšlapem na 
mohylu Ivančenu (pod Lysou horou). 
Pozvání budou i rodiče, takže se těší-
me na společný výlet. 
     Ve středu 11. května pak proběh-
ne Květinový den. 

     za skautky a skauty        

z Lidečka a Horní Lidče sepsala                    

Ludmila Rumánková Mužikovská 

Obec Lidečko a Společenský klub 

vás srdečně zvou  

v neděli 5. 6. 2016 

na již tradiční mši svatou u 

kapličky sv. Anežky a  oslavu 

Dětského dne u myslivecké  

chaty v Račném. 

A co připravujeme na jaro? 
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ZŠ LZŠ LZŠ LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   
� Žáci, kteří mají předplatné na diva-

delní představení v Městském diva-
dle Zlín, byli ve čtvrtek 14. 1. 2016 
na představení pohádka o Karkulce. 
Třetí ze čtyř předplacených diva-
delních představení Plaváček se 
uskutečnilo 10. 3. 2016 a poslední 
divadelní představení Zahrada se 
bude hrát 28. 4. 2016. 

� V pátek 15. 1. 2016 navštívili naši 
školu předškoláci z místní mateřské 
školy, kteří se chystali k zápisu do 
1. třídy.  Zápis proběhl 25.1. Do 1. 
ročníku by mělo nastoupit pouze 13 
dětí. 

� Na sobotu 23. 1. 2016 uspořádali 
členové výboru Klubu přátel školy 
nejen pro žáky naší školy tradiční 
Dětský karneval. 

� Ve čtvrtek 28. 1. 2016 bylo žákům 
předáno vysvědčení za I. pololetí 
školního roku 2015/2016. Zároveň 
proběhlo školní kolo recitační sou-
těže. Nejlepší recitátoři byli odmě-
něni diplomem a drobnou cenou. 

� V únoru jsme opět zorganizovali 
sběr starého papíru a hliníku. Na-
sbírali jsme 2 630 kg časopisů a 
kartonů a 53 kg hliníku. Všem, kte-
ří se do této akce zapojili, děkuje-
me. Další sběrovou akci plánuje-
me na červen 2016. Budete-li mít 
zájem připojit se, vaši účast na 
této akci rádi přivítáme. Část vý-
těžku je využívána na projekt 
Adopce na dálku a také se přispívá 
žákům na uhrazení vstupného na 
některou školní akci. 

� V úterý 9. 2. měli žáci naší školy 
besedu s místními hasiči. 

� Ve čtvrtek 11. února 2016 byli žáci 
1., 2. a 3. ročníku na exkurzi ve 
Valašském Meziříčí. Navštívili fir-
mu OVOCENTRUM, která nám 
dodává ovoce a zeleninu do škol, a 
vzdělávací program na zámku Leš-
ná. Žáci 4. a 5. ročníku byli na této 
exkurzi ve čtvrtek 18. února 2016. 

� V úterý 1. 3. 2016 se pro žáky 1. 
ročníku uskutečnil preventivní pro-

gram Veselé zoubky, který připra-
vila společnost dm drogerie market 
s.r.o. Program byl zaměřený na 
prevenci zubního kazu. Téma Ve-
selé zoubky se prolínalo všemi vy-
učovacími předměty. Žáci nejprve 
zhlédli krátký zábavně vzdělávací 
film Jak se dostat Hurvínkovi na 
zoubek. Poté si při plnění úkolů na 
pracovním listu upevnili zásady, 
jak správně pečovat o své zoubky. 
Jako součást programu byla také 
scénka Zubař andělem, kterou si 
pro prvňáčky připravili žáci 4. roč-
níku. V hudební výchově se žáci 
naučili píseň Zoubky jako perličky 
a ve výtvarné výchově a pracov-
ních činnostech vytvářeli nemocný 
a zdravý zoubek a zaměřili se na 
správnou výživu. V rámci progra-
mu obdržel každý žák taštičku, kte-
rá obsahovala zubní kartáček, zubní 
pastu, žvýkačku bez cukru, přesý-
pací hodiny pro čistění zubů a in-
formační brožuru pro rodiče, aby si 
mohli spolu s dětmi zásady péče o 
chrup zopakovat. 

� Ve středu 9. 3. 2016 se uskutečnila 
pro žáky přednáška s besedou na 
téma Vývoj hudebních nástrojů. 
Během přednášky se seznámili s 
vývojem dechových a strunných 
nástrojů a také s výrobou některých 
hudebních nástrojů. Díky hudeb-
ním ukázkám si mohli některé hu-

dební nástroje poslechnout a sami 
se zapojit vlastním zpěvem. 

� Na pondělí 18. 3. si pro naše žáky 
připravili program žáci ZUŠ 
Vsetín, pobočky Lidečko s názvem 
Kolik je na světě věci. 

� V pondělí 21. 3. si pro všechny 
naše žáky připravila besedu p. kni-
hovnice Věra Povalačová. Beseda 
se uskutečnila v čítárně naší školy 
za účastí p. knihovníka Aloise Buč-
ka. Téma besedy bylo zvoleno 
podle věku žáků. 

� V březnu se žáci 2., 3., 4. a 5. zapo-
jili do soutěže Matematický klokan.  

� V pátek 18. 3. přijel do Společen-
ského centra Lidečko Nezávislá 
divadelní scéna SemTamFór. Pro 
žáky uvedli představení Povídání o 
pejskovi a kočičce. V hledišti za-
sedli nejenom žáci naší školy, ale 
také děti z MŠ v Horní Lidči, Li-
dečku, Lužné a Střelné. 

� Dne 22. 3. měli žáci naší základní 
školy možnost zhlédnout divadelní 
představení Pohádky ze starého-
mlýna, se kterým do Společenské-
ho centra v Lidečku přijelo Di-
vadélko Hradec Králové. Tohoto 
představení se zúčastnily také děti z 
místní mateřské školy. 

Fotografie z jednotlivých akcí si mů-
žete prohlédnout na stránkách školy: 
www.zslidecko.cz. 

Mgr. Vladislava Spáčilová 

ředitelka ZŠ Lidečko 

          Bohužel během posledních několik let se v naší obci narodilo málo 
dětí. Tato nepříjemná skutečnost se projevila také v počtu dětí v Mateřské 
škole i v Základní škole v Lidečku. Je to velmi nepříjemné, protože náklady 
na provoz základní školy jsou úplně stejné, jestli je tam 90 dětí nebo součas-
ných 75, ale platby do rozpočtu obce jsou na základě počtu dětí navštěvují-
cích školu na území obce. I financování učitelů je vázané na počet dětí ve 
škole. Je jasné, že tento článek nemůže zásadně něco v této problematice 
ovlivnit nebo dokonce změnit. Je ale velmi důležité, aby se o této skutečnosti 
vědělo, protože je to naše škola, která má svoji historii a zásadní význam pro 
život naší obce, a byla by velká škoda, kdybychom tam naše děti nedávali.  
     Naše škola má svoji jedinečnost především v tom, že ve třídě je menší 
počet žáků a přístup je velmi osobní a rodinný. Díky tomu naše děti mají ide-
ální možnost k tomu mít pořádné základy pro další vzdělávání. 

Ing. Vojtěch Ryza 



MEZINÁRODNÍ FESTIVAL                
DECHOVÝCH HUDEB 

     V neděli 3. 7. 2016 se uskuteční v areálu pod Čer-
tovými skalami již XXVII. ročník Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb v Lidečku. 

     Účast zatím přislíbily tyto kapely (další kapela je 
v jednání): 

• Túfaranka ze Šakvic 

• Drie Donken Blaaskapel (Holandsko) 

• ZUŠ Valašské Klobouky  

• Lidečanka 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 
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KKKERAMICKÝERAMICKÝERAMICKÝ   KROUŽEKKROUŽEKKROUŽEK   PROPROPRO   DĚTIDĚTIDĚTI   
     Pod záštitou Společenského klubu Lidečko se v únoru ote-
vřel kroužek keramiky pro děti. Tento kroužek pod vedením 
paní  Evy Rohlenové navštěvuje 12 dětí ze základní školy. 

Diakonie Broumov 
sociální družstvo 

vyhlašuje 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 

�letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
�lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
�látky (minimálně 1 m2, NE odřezky a zbytky lá-

tek), 
�domácí potřeby - nádobí bílé i černé - vše nepo-

škozené, 
�vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, 
�obuv - nepoškozená, 
�hračky - nepoškozené a kompletní, 
�peří, péřové přikrývky a polštáře, 
�menší spotřebiče - mohou být i nefunkční, 
�knihy. 
 

NEMŮŽEME VZÍT: 
�ledničky, televize, počítače, matrace, koberce (z 

ekologických důvodů), 
�nábytek, 
�znečištěný a vlhký textil. 
      

     Věci zabalené do igelitových pytlů nebo 
papírových krabic se budou shromažďovat  

ve Společenském centru   
(vchod od mateřské školy)  
ve dnech 21. 3 - 2. 4. 2016  
v době od 7.00 - 18.00 h. 

     V pátek 18. března jsme měli možnost zhlédnout 
divadelní komedii Záměna aneb Kde jsi včera byl a s 
kým? v podání Nezávislé divadelní scény SemTamFór.  

     SemTamFór je zájezdové divadlo s profesionálním 
souborem. Mezi externí pracovníky patří i herec praž-
ského Divadla Bez Hranic Jan Bartoška. Právě on byl 
jedním ze čtyř herců této hry, která se odehrála v našem 
kulturním domě od 19.00 h.  

     Hra s ryze českým humorem, s velmi jednoduchou 
scénou přivedla k slzám smíchu nejednoho účastníka 
tohoto večerního představení. Škoda jen, že tyto kvalitní 
herecké výkony přišlo zhlédnout poměrně málo ná-
vštěvníků.  

Mgr. Erika Garguláková 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚNA 
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     Letošní plesová sezóna byla zahájena v sobotu 9. led-
na Mysliveckým plesem. Myslivecké sdružení Černava 
pořádalo ples ve všech prostorách Společenského centra a 
pro hosty byly připraveny zvěřinové speciality a bohatá 
tombola. O pěknou atmosféru se postarala dechová hudba 
Stříbrňanka. 
     Následující sobotu byl pořádán již 22. Společenský 
ples aneb „PLES V OPEŘE“, který pořádala Obec Lideč-
ko ve spolupráci se Společenským klubem. Večer byl 
plný překvapení, o hudební produkci se postarala místní 
dechová hudba Lidečanka, která si připravila pro přítom-
né hosty bohatý repertoár hudby na širokou škálu spole-
čenských tanců. Nechyběla ani disco muzika v podání DJ 
Anthonyho. Na plese jako host vystoupil tanečník Michal 
Galdase se svou partnerkou a zatančil waltz a další stan-
dartní tanec v rychlejším tempu – quickstep. Při příchodu 
byli hosté plesu přivítáni smyčcovým duem Two Akords
(Barbora Cahlová a Sára Matůšová). Do krásných tónů 
klasické hudby v podání houslí a violoncella se přítomní 
hosté mohli zaposlouchat i během krátkého vystoupení 
v hlavním sále KD. 
     Další sobotu si na své přišli i příznivci nápaditých pře-
vleků, neboť 23. ledna byly Klubem přátel školy pořádá-
ny „Maškarní plesy”, odpoledne pro děti a večer pro do-
spělé. Za pomocí šikovných rukou maminek a tatínků 
jsme mohli vidět překrásné masky našich malých i vět-
ších dětí. Po sále se proháněly různé pohádkové postavič-
ky, zvířátka, povolání a jiné nadpřirozené bytosti. Celé 
odpolednem se děti mohly bavit širokým výběrem hudby 
a soutěží DJ a moderátora v jedné osobě pana Lubomíra 
Spáčila. Pro děti byla připravena tombola, malování na 
obličej a soutěže. Odměnou pro všechny masky byl hod-
notný balíček sladkostí. Večerní program zahájila předka-
pela Manewr, následovala skupina Headmaster, které 
hrály k reji masek i k dobré náladě všech přítomných. 
Tento ples navštívili pohádkoví a filmoví hrdinové, Ve-
černice, Slunečník, Měsíčník a Větrník, želvy Ninja i s 
panem Třískou, pštrosí hejno, Mimoni, návštěva ze zá-
hrobí, čarodějnice, krteček se svojí zahrádkou, mnoho a 
mnoho nápaditých masek. Nenechali se zahanbit ani po-
řadatelé, kteří své hosty přivítali jako zaměstnanci zoolo-
gické zahrady plné různých oddělení, voliér a příkladně 
se o všechny hosty postarali. 
     V sobotu 30. ledna byl již 13. Skautský ples, a to pod 
názvem „REBELOVÉ“. Nejen pořadatelé se drželi téma-
tu, ale i hosté plesu. Do programu byla zařazena scénka 
„Mně se líbí Bob“. Tradičně pro zábavu a tanec byla vy-
brána brněnská hudební skupina Eremy.  O tento ples byl 
veliký zájem, v předprodeji byly vstupenky vyprodány 
během velmi krátké doby. 
     Následující sobotu Farnost Lidečko pořádala již osmý 
„Farní ples“ pod názvem „Možete na chvilečku? …“ 
Tímto večerem byl zahájen i týden manželství a bylo 

možno se se svými pocity svěřit blízké osobě ve formě 
dopisu nebo psaníčka. Večer proběhl i sehraný rozhovor 
s panem farářem Josefem Červenkou a s názory našich 
farníků na úklid kostela. K dobré náladě přispěla i rappe-
rující skupina našich farníků na toto téma. K tanci a po-
slechu provázela dechová hudba Hradčovjanka a kapela 
H.U.M.O.R. O tento ples byl mezi farníky také velký 
zájem. 
     Chtěla bych jménem pořádajících složek poděkovat 
všem sponzorům, kteří do plesových tombol přispěli ně-
jakým darem. Jménem Společenského klubu v Lidečku 
děkuji pořadatelům a složkám, občanům, kteří se podíleli 
na přípravách a průbězích všech plesů.  Děkujeme mas-
kám a také rodičům, kteří masky pro své děti připravili.  
V neposlední řadě patří poděkování především vám 
všem, kteří jste se plesů v hojném počtu účastnili a pod-
pořili tak kulturu v obci a složky v jejich společenské 
činnosti. Letošní plesová sezóna byla velmi vydařená. 

Milena Pavlíková 

PPPLESOVÁLESOVÁLESOVÁ   SEZÓNASEZÓNASEZÓNA   201620162016   

ZUŠ VSETÍN, POBOČKA LIDEČKO 

     Předem bych ráda poděkovala všem, kteří v únoru 
navštívili náš již VII. Benefiční koncert s podtitulem 
„Děti - Dětem“ a přispěli jakoukoliv částkou na dětské 
oddělení Vsetínské nemocnice. Celkem se letos na tom-
to koncertě v Lidečku vybralo 1 850 Kč.  

   Dne 14. 3. 2016 proběhl v kulturním domě v Lidečku 
koncert pro mateřskou a základní školu. Zhruba hodino-
vý program na téma „Kolik je na světě věcí“ měl děti 
motivovat ke hře na hudební nástroje a ke studiu hudby. 

     Závěrečný koncert je naplánován na 20. června   
16.00 h a budeme velice potěšeni, když se našeho spo-
lečného rozloučení se školním rokem 2015/2016 zúčast-
ní co nejvíce příznivců hudby. 

     Děkuji za vaši dosavadní přízeň a podporu a přeji 
vám všem pohodový a slunečný příchod jara.  

Bc. Anna Rektoříková 

koordinátorka pobočky Lidečko  



Stránka 12 
 ZPRAVODAJ  I .  

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 a p. Růžena 

Kopečková. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

RRRECYKLOVATECYKLOVATECYKLOVAT   JEJEJE   NEJENNEJENNEJEN   SPRÁVNÉSPRÁVNÉSPRÁVNÉ, , , ALEALEALE   TAKÉTAKÉTAKÉ   SNADNÉSNADNÉSNADNÉ   
     Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vyslou-
žilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat 
svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována. 

     ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst 
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti 
více než 245 000 tun.  

     Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na 
sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotře-
bičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit: 

- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.  

- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus 
za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musí obchody s prodejní plochou 
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni 
koupit si nový.  

- Vybrané servisy - rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz 
můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten 
projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených 
dětí.  

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1 000 hasičských sborů po celé republi-
ce.  

- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do 
kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.  

     Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například 
v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a 
fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.  

Elektrospotřebiče a jiný tříděný odpad můžete odevzdávat 
v naší obci ve SBĚRNÉM DVOŘE –  
každé PONDĚLÍ a STŘEDU v době od 8.00 do 16.30 hodin a 
od 1. dubna zase i v SOBOTU v době od 8.30 do 10.30 hodin. 

     Naše základní škola využila možnost zapojit se do projektu Sběr použitého kuchyňského oleje, který realizuje 
firma FRITEX s.r.o. Tato firma využívá kuchyňský olej jako druhotnou surovinu pro další výrobu. Zapojení se do 
projektu povede žáky k tomu, jak předcházet znečišťování přírody a životního prostředí. 
     Ve škole bylo zřízeno sběrné místo a i Vy se můžete zapojit. Jak? Stačí po vychladnutí nalít trychtýřem olej přes 
sítko do PET lahve, např. od minerálky, řádně ji zašroubovat a donést do základní školy. Lahev od Vás převezme 
školnice nebo kterákoli pedagogická pracovnice a uloží ji na sběrné místo do plastové popelnice. 
     Touto činností společně přispějeme k ochraně našeho životního prostředí. 

SSSBĚRBĚRBĚR   POUŽITÉHOPOUŽITÉHOPOUŽITÉHO   KUCHYŇSKÉHOKUCHYŇSKÉHOKUCHYŇSKÉHO   OLEJEOLEJEOLEJE   


