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  ZPRAVODAJ  I.ZPRAVODAJ  I.  

     Dvanáct občánků narozených v roce 2014 a jedno 
z roku 2013 bylo přivítáno v neděli 1. 2. 2015 
v malém sále Společenského centra v Lidečku paní 
Růženou Kopečkovou. Pan starosta Ing. Vojtěch Ry-
za  pozdravil všechny přítomné a rodičům poděkoval 
za sedm děvčat a šest chlapců.  
     Pro děti, jejich rodiče a všechny přítomné děti 
z Malého Valášku předvedly pod vedením jejich ve-
doucích p. Mileny Pavlíkové a p. Martiny Kovářové 
kulturní pásmo plné básniček, písniček a tanečků.V 
závěru programu pan starosta a předsedkyně Spole-
čenského klubu paní Marcela Unzeitigová předali 
rodičům a jejich dětem „Domovský list“, knihu o Li-
dečku, malý finanční dar a maminkám nově naroze-
ných dětí jako poděkování - kytičku. 

Milena Pavlíková 

     V letošním roce dobíhají poslední výzvy na dotace ještě 
z minulého programovacího období. Proto jsme splnili 
všechny podmínky výzvy a podali žádost o dotaci na ROP 
Střední Morava na projekt Revitalizace středu obce – II. 
etapa.  
     Tento projekt řeší úpravu místních komunikací, rekon-
strukci chodníků, odvodnění povrchových vod, nové ná-
stěnky a zeleň od odbočky na Račné kolem fotbalového 
hřiště až za obecní úřad. Kdyby to vyšlo, dotace by činila 
85 %  z celkových nákladů, které činí cca 5 mil. Kč bez 
DPH. Tím, že se rozděluje velmi málo finančních prostřed-
ků a v dalším období na takové projekty nebude možnost 
žádat, je šance na úspěch velmi malá, ale udělali jsme vše 
proto, abychom na dotaci dosáhli. 
     Další žádost jsme podali na Ministerstvo pro místní roz-
voj v rámci Programu obnovy venkova a výzvy spolupráce 
s mládeží na výměnu povrchu na víceúčelovém hřišti vedle 
obecního úřadu. V případě úspěchu by byla dotace ve výši 
70 % z celkových nákladů, které činí 490 000 Kč bez DPH. 
V rámci projektu je počítáno i s opravou mantinelů. 

starosta 

Přejeme všem našim občanům 

příjemné prožití                     

velikonočních svátků 

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

VVVÍTÁNÍÍTÁNÍÍTÁNÍ   OBČÁNKŮOBČÁNKŮOBČÁNKŮ   

     Na sklonku minulého roku jsme ukončili tříleté 
putování s představením Alžběta – jedna z nás. 
     Dostali jsme pozvání do farnosti Morkovice, kde 
nyní působí o. Jan Ston. Na druhý den jsme zahráli 
ve farnosti vsetínské a poslední představení se ode-
hrálo v domovské farnosti -  v kostele svatého Václa-
va v Horní Lidči.  
     Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří ja-
kýmkoli způsobem podpořili vznik tohoto představe-
ní.  

soubor Tak - Tak 

AAALŽBĚTALŽBĚTALŽBĚTA   ---   JEDNAJEDNAJEDNA   ZZZ   NÁSNÁSNÁS.........   

PPPODANÉODANÉODANÉ   ŽÁDOSTIŽÁDOSTIŽÁDOSTI   OOO   DOTACEDOTACEDOTACE   

SSSBĚRBĚRBĚR      KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   
     Již tradičně bude probíhat soutěž ve sběru kelímků. 
Sbírat kelímky od jogurtů a másel můžete do 31.10.2015. 
Opět budou pro všechny účastníky připraveny ceny a 
nejlepší si odnesou i velmi  hodnotné věci. Ještě je několik 
soutěžících z minulého roku, kteří si nevyzvedli cenu. 

starosta 
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PPPŘÍJMYŘÍJMYŘÍJMY      
RRROZPOČETOZPOČETOZPOČET   NANANA   ROKROKROK      201520152015   

VVVÝDAJEÝDAJEÝDAJE   
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 3 000 000 
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 110 000 
Daň z příjmu fyz. sob z kapitál. výnosů 400 000 
Daň z příjmu právnických osob 3 500 000 
Daň z příjmu práv. osob za obce 800 000 
DPH 7 500 000 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 500 000 
Poplatek ze psů 14 000 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000 
Odvod výtěžku z provozování loterií HA 50 000 
Odvod z výherních hracích přístrojů 50 000 
Správní poplatky 16 000 
Daň z nemovitosti 500 000 
Splátky půjčených prostředků 20 000 
Neinv. přijaté dotace z  SR 323 400 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 406 300 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 71 700 
Investiční příjaté transfery od region.rad 3 326 000 
  20 593 400 

  
Podpora ostatních produkčních činností 3 098 200 
Vnitřní obchod 6 000 
Činnosti knihovnické 1 000 
Rozhlas a televize 600 
Zájmová činnost v kultuře 191 900 
Sportovní zařízení v majetku obce 59 500 
Bytové hospodářství 217 650 
Nebytové hospodářství 555 700 
Pohřebnictví 35 200 
Komunální služby a územní rozvoj 396 500 
Sběr a svoz komunálního odpadu 10 300 
Sběr a svoz ostatních odpadů 1 500 
Využívání a zneškodňování kom.odpadů 90 000 
Využívání a zneškodňování ost.odpadů 30 000 
Ostatní soc. péče a pomoc 48 000 
Činnost místní správy 6 900 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 50 000 
CELKEM PŘÍJMY 25 392 350 
 Zůstatek běžného účtu 10 080 216 
 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých 
půjč.prostředků -1 034 500 
CELKEM FINANCOVÁNÍ 9 045 716 

ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 34 438 066 

Podpora ostat. produkčních činností 1 380 300 
Správa v lesním hospodářství 92 500 
Celospolečenská funkce lesů 598 000 
Vnitřní obchod 153 600 
Cestovní ruch 39 000 
Silnice 1 110 000 
Ostatní záležitosti pozem. komunikací 220 000 
Provoz veřejné silniční dopravy 182 000 
Bezpečnost silničního provozu 267 000 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 40 000 
Pitná voda 170 000 
Odvádění a čištění odpadních vod 610 000 
Opravy drobných vodních toků 120 000 
Revitalizace říčních systémů 20 000 
Předškolní zařízení 490 000 
Základní školy 446 000 
Ostatní záležitosti předškolní výchovy 2 000 
Činnosti knihovnické 80 000 
Kultura 49 000 
Činnosti registrovaných církví 201 000 
Rozhlas a televize 45 000 
Ostatní záležitosti sdělov. prostředků 10 000 
Zájmová činnost v kultuře - KD 1 273 300 
Ostatní činnosti a záležitosti kultury… 147 500 
Sportovní zařízení v majetku obce 1 521 600 
Tělovýchova 246 000 
Využití volného času dětí a mládeže 39 000 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 76 000 
Bytové hospodářství 1 142 400 
Nebytové hospodářství 721 000 
Veřejné osvětlení 480 000 
Pohřebnictví 63 000 
Výstavba a údržba míst. ing. sítí 1 361 000 
Územní plánování 70 000 
Územní rozvoj 100 000 
Komunální služby a územní rozvoj 8 585 300 
Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 80 000 
Sběr a svoz komunálního odpadu 585 000 
Sběr a svoz ostatních odpadů 120 000 
Ostatní nakládání s odpady 200 000 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 287 000 
Ost. soc.péče a pomoc ost.skup.obyvat. 25 000 
Domovy 10 000 
Ost.služby a činnosti v obl.soc.péče 25 000 
Ochrana obyvatelstva 100 000 
Požární ochrana-dobrovolná část 106 000 
Zastupitelstva obcí 1 353 500 
Činnost místní správy 1 468 000 
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací 122 000 
Pojištění funkčně nespecifikované 180 000 
Ostatní finanční operace 1 500 000 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 125 066 
ÚHRNEM VÝDAJE 34 438 066 



PPPLNĚNÍLNĚNÍLNĚNÍ      ROZPOČTUROZPOČTUROZPOČTU      VVV      ROCEROCEROCE      201420142014   
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PPPŘÍJMYŘÍJMYŘÍJMY      KKK      31. 12. 201431. 12. 201431. 12. 2014   VVVÝDAJEÝDAJEÝDAJE      KKK      31. 12. 201431. 12. 201431. 12. 2014   
Název Po změně 

7/2014 
Skutečnost k 
31.12.2014 

Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 3 345 000 3 342 596 
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 111 000 110 854 
Daň z příjmu fyz. sob z kapitál. výnosů 422 000 421 787 
Daň z příjmu právnických osob 4 040 000 4 038 184 
Daň z příjmu práv. osob za obce 605 000 604 960 
DPH 8 200 000 8 196 111 
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 518 500 518 276 
Poplatek ze psů 16 000 14 550 
Poplatek za úžívání veřejn. prostranství 7 000 6 610 
Odvod výtěžku z provozování loterií HA 62 500 62 425 
Odvod z výherních hracích přístrojů 75 000 74 058 
Správní poplatky 16 000 10 900 
Daň z nemovitosti 504 000 503 869 
Splátky půjčených prostředků 40 000 0 
Splátky půjč. prostředků  obyvatelstvu 9 600 9 592 
Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR 23 000 23 000 
Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR 32 500 32 500 
Neinv. přijaté dotace z  SR 323 300 323 300 
Ost.neinv.přijaté transfery ze SR 1 362 480 1 338 744 
Ost.neinv.přijaté transfery ze SR 240 520 236 271 
Ost.neinv.přijaté transfery ze SR 215 000 215 000 
Invest.přijaté transfery z SF 114 200 114 217 
Invest.přijaté transfery z SF 205 200 205 200 
Invest.přijaté transfery z SF 51 300 51 300 
Ost.inv.přijaté transfery ze SR 1 941 700 1 941 705 
Ost.inv.přijaté transfery ze SR 44 000 44 000 
Ost.inv.přijaté transfery ze SR 50 000 49 549 
Ost.inv.přijaté transfery ze SR 842 500 842 341 
Neinvest.přijaté transfery od krajů 65 250 65 247 
Převody rozpočtových účtů 0 3 940 194 
  23 482 550 27 337 340 
Podpora ostat. produkčních činností 1 820 240 1 813 545 
Vnitřní obchod 6 000 2 500 
Činnosti knihovnické 2 000 1 815 
Rozhlas a televize 600 330 
Zájmová činnost v kultuře 223 250 222 235 
Sportovní zařízení v majetku obce 87 500 87 106 
Bytové hospodářství 569 400 557 059 
Nebytové hospodářství 1 265 000 1 185 482 
Pohřebnictví 42 300 34 920 
Komunální služby a územní rozvoj 1 044 250 1 042 242 
Sběr a svoz komunálního odpadu 10 300 8 979 
Sběr a svoz ostatních odpadů 2 550 2 254 
Využívání a zneškodňování kom.odpadů 113 200 113 124 
Ostatní soc. péče a pomoc 54 300 52 756 
Činnost místní správy 6 900 5 608 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 106 500 103 747 
Finanční vypořádání minulých let 90 900 90 900 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 36 500 36 372 
CELKEM PŘÍJMY 28 964 240 32 698 313 
Zůstatek běžného účtu 9 178 000 10 080 216 
Uhr.splátky dlouhodob.přijatých 
půjč.prostředků -1 034 500 -1 034 484 
CELKEM FINANCOVÁNÍ 8 143 500 9 045 732 
ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 37 107 740 41 744 045 

Název Po změně č. 
7/2014 

Skutečnost k 
31.12.2014 

Podpora ostatních produkč. činností 1 180 600 931 717 
Správa v lesním hospodářství 92 500 92 231 
Celospolečenská funkce lesů 719 000 601 172 
Vnitřní obchod 120 300 39 564 
Cestovní ruch 45 000 27 493 
Silnice 2 973 300 2 586 744 
Ostatní záležitosti pozem. komunik. 625 000 378 885 
Provoz veřejné silniční dopravy 155 000 154 615 
Bezpečnost silničního provozu 335 000 298 526 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 40 000 0 
Pitná voda 125 000 28 442 
Odvádění a čištění odpadních vod 680 000 538 913 
Opravy drobných vodních toků 120 000 0 
Revitalizace říčních systémů 25 000 0 
Předškolní zařízení 628 000 628 000 
Základní školy 493 700 493 687 
Speciální ZŠ 3 000 0 
Ost. záležitosti předškolní výchovy 5 000 5 000 
Činnosti knihovnické 85 000 53 260 
Kultura 66 500 17 505 
Činnosti registrovaných církví 306 500 306 255 
Rozhlas a televize 20 000 0 
Ost. záležitosti sděl. prostředků 7 000 4 000 
Zájmová činnost v kultuře - KD 2 467 600 1 854 692 
Ost. činnosti a záležitosti kultury… 270 500 223 119 
Sportovní zařízení v majetku obce 512 000 100 820 
Tělovýchova 251 000 228 319 
Využití volného času dětí a mládeže 631 480 580 124 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 133 000 133 000 
Bytové hospodářství 1 022 250 893 887 
Nebytové hospodářství 1 157 000 1 011 369 
Veřejné osvětlení 581 000 532 218 
Pohřebnictví 423 000 138 815 
Výstavba a údržba míst. ing. sítí 491 000 90 950 
Územní plánování 70 000 0 
Územní rozvoj 113 500 6 775 
Komunální služby a územní rozvoj 6 685 150 5 595 788 
Sběr a svoz nebezp. odpadu 80 000 56 261 
Sběr a svoz komunálního odpadu 502 000 475 336 
Sběr a svoz ostatních odpadů 170 000 118 263 
Ostatní nakládání s odpady 2 683 700 2 520 258 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 377 000 298 579 
Ost. činnosti související se službami… 1 000 1 000 
Ost. soc.péče a pomoc ost.skup.obyvat. 29 200 28 420 
Domovy 3 000 3 000 
Ost.služby a činnosti v obl.soc.péče 45 000 15 000 
Ochrana obyvatelstva 100 000 0 
Požární ochrana-dobrovolná část 150 500 107 116 
Zastupitelstva obcí 1 619 000 1 552 466 
Volby do zastupitelstev USC 32 500 32 500 
Volby do Evropského parlamentu 24 020 23 948 
Činnost místní správy 1 943 300 1 646 959 
Obecné příjmy a výdaje z finan. operací 141 650 125 019 
Pojištění funkčně nespecifikované 210 500 170 128 
Převody vlastním fondům 0 3 940 194 
Ostatní finanční operace 1 100 000 959 148 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 236 490 111 984 
ÚHRNEM VÝDAJE 37 107 740 30 761 461 
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     Na březnovém zasedání zastupi-
telstva obce byl schválen rozpočet 
obce. Z rozpočtu obce jednoznačně 
vyplývá, že velmi významný úkolem 
v letošním roce je řešení bytové pro-
blematiky. V podkroví mateřské ško-
ly je plánováno s výstavbou 4 bytů. 
Z toho jsme v  lednu dokončili dva 
byty 1+KK a v  letošním roce plánu-
jeme dokončení zbývajících dvou 
větších bytů 3+1.  
     V rámci plánované výstavby ro-
dinných domů v lokalitě „Nad želez-
niční zastávkou“ bude v letošním ro-
ce přeloženo vedení VN, které bude 
provádět ČEZ, a obec zaplatí za tuto 
přeložku 1 mil. Kč. V dané lokalitě 
je nutné vybudovat inženýrské sítě, a 
proto v letošním roce bude vyřízeno 
územní rozhodnutí a stavební povo-
lení na tyto práce. Podle toho, co 
nám rozpočet dovolí, budeme po-
stupně realizovat inženýrské sítě a 
chtěli bychom během tří let tuto lo-
kalitu zasíťovat, aby se zde mohly 
stavit rodinné domy.  
     V loňském roce byla zahájena re-
alizace projektu „Revitalizace středu 
obce Lidečko“, který musíme do 
konce května tohoto roku dokončit. 
Na tento projekt byla získána dotace 
z Evropské unie z ROP Střední Morava.  

HHHLAVNÍLAVNÍLAVNÍ      PRÁCEPRÁCEPRÁCE      VVV      ROCEROCEROCE      201520152015   
     Chtěli bychom pokračovat 
v rekonstrukci šaten. V plánu je do-
končení spodní části šaten a schodiš-
tě z obou stran včetně tribuny. Uvi-
díme, kolik se toho podaří.  
     Intenzivně se bude projednávat 
problematika Motorestu „Čertovy 
skály“ i v letošním roce se počítá 
s další rekonstrukcí této budovy.  
     Velmi důležitým krokem bude 
řešení studie využití podkroví budo-
vy obecního úřadu, spodního pavilo-
nu mateřské školy a podkroví šaten 
SK Lidečko. Chtěli bychom rozpra-
covat rekonstrukci jedné z těchto bu-
dov do fáze stavebního povolení, 
abychom mohli připravit žádost o 
dotaci z Evropské unie v dalším pro-
gramovacím období. Bohužel víme, 
že to bude velký problém splnit 
všechny podmínky dotace, aby žá-
dost byla vůbec přijata.  
     V podkroví Společenského centra 
se dokončila vzduchotechnika, 
sádrokartony a budeme společně 
s obcí Zariečie připravovat společný 
projekt na vybudování trvalé expozi-
ce o naší obci tak, abychom 
v příštím roce požádali o dotaci na 
realizaci tohoto velmi pěkného zá-
měru.  

     Jinak počítáme s úklidem a údrž-
bou zeleně pracovníky zaměstnané 
na veřejně prospěšné práce, na které 
získáváme dotaci z úřadu práce.  
     Velkým úkolem, který bude stát 
velké finanční prostředky a čas, je 
postupná rekonstrukce všech mostů 
přes řeku Senici, které jsou bohužel 
v našem majetku, a je velký problém 
na jejich opravy získat jiné finanční 
prostředky než vlastní.  
     Je samozřejmě velmi důležité, že 
se bude opravovat, rekonstruovat a 
budovat, ale neméně důležité je i po-
řádání různých kulturních, společen-
ským a sportovních akcí. Na co by 
nám bylo, kdyby vše bylo vybudo-
váno, ale občané se nescházeli, ne-
věděli o sobě a nebyly by v obci růz-
né akce pro všechny generace?! Pro-
to jako každý rok počítáme 
s finanční podporou přes Společen-
ský klub Lidečko pro složky a orga-
nizace působící v naší obci se zamě-
řením především na mládež a také 
s financemi na různé tradiční akce 
v Lidečku. Věříme, že se většina ob-
čanů zapojí do těchto akcí alespoň 
účastí, což je velmi důležité.  
     Pevně věřím, že se letošní rok 
opět mnoho podaří nejen v oblasti 
investic a oprav. 

Ing. Vojtěch Ryza 
 starosta obce 

PŘIPRAVUJEME 
     V neděli 5. 7. 2015 se uskuteč-
ní v areálu pod Čertovými skalami 
již XXVI. ročník Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb 
v Lidečku. 
Účast přislíbily tyto kapely: 
 Fryštácká Javořina 
 Vacenovjáci 
 Záhorienka (SR) 
 ZUŠ Valašské Klobouky  
 Lidečanka 

Těšíme se na vaši účast. 

PPPOMNÍKOMNÍKOMNÍK   PADLÝCHPADLÝCHPADLÝCH   
     V rámci dotace Zlínského kraje 
v podprogramu obnovy venkova 
jsme podali žádost o dotaci na Úpra-
vu pomníku padlých v obci Lidečko.  
     Hlavním cílem tohoto projektu je 
otočit a posunout pomník padlých 
v daném místě tak, aby pohledově 
byl vedle vchodu do kostela od školy 
před plotem. Dále dojde k úpravě 
okolí, řešení opěrné zídky a také 
zpevněných ploch. V současné době 
díky své orientaci pomník padlých 
spíše zaniká a návštěvník si jej ani 
nevšimne. Úpravou tohoto místa  
chceme zvýraznit důležitost uvědo-
mění si minulosti a toho, kolik nás 

všechny stála svoboda a jak 
v souvislosti se současnou situací 
v některých místech světa je svoboda 
velmi křehká a mír dostává velmi zá-
sadní význam a důležitost pro nás a 
naše děti. V případě, že uspějeme 
s žádostí, získáme dotaci ze Zlínské-
ho kraje ve výši 40 % z celkových 
nákladů, které činí 375 000 Kč včet-
ně DPH. Chtěli bychom tento projekt 
realizovat i bez dotace, protože si le-
tos připomínáme 70 let od konce II. 
světové války a je důležité si připo-
menout důležité hodnoty, na které 
jsme možná již zapomněli. 

starosta 
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     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 ško-
dám, ale často může dojít ke zraně-
ní, především starších lidí či dokon-
ce ke ztrátě lidského života, protože 
se vypalování vymkne vaší kontrole 
a vy nedokážete sami uhasit případ-
né rozšíření požáru. 

PÁLENÍ KLESTÍ: 
     Pokud chce někdo pálit klestí na 
hromadě, je zapotřebí dodržet bez-
pečnostní podmínky a držet se plat-
ných předpisů. Pálení klestu je nut-
no 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 da-
tum, místo pálení a osobu, která za 
pálení odpovídá a kontakt na tuto 
osobu (nejčastěji mobilní telefon), a 
dále: 
 dbát pokynů operačního důstojní-

ka 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 mís-
tům spalování nesmí být zatarase-
ny, 

 při pálení musí být alespoň dvou-
členná skupina, přičemž jeden 
musí být starší 18 let, 

 za silného větru nebo v období 
extrémního sucha oheň v přírodě 
raději vůbec nerozdělávejte, 

 při rozdělávání ohně v přírodě 
ohniště bezpečně oddělte od okol-
ního prostředí např. obložením 
kameny, obsypáním pískem, vy-
hloubením zeminy apod. V přípa-
dě větších vater je vhodné ohniště 
oddělit pruhem širokým až jeden 
metr, který bude zbavený veške-
rých hořlavin, 

 oheň neroznášejte po okolí, např. 
na zapálené větvi, 

 oheň rozdělávejte alespoň 50 m 
od okraje lesa a v dostatečné 
vzdálenosti od budov, objektů a 
předmětů, které se mohou snadno 
vznítit. Oheň nezakládejte pod 
větvemi stromů, na kořenech stro-
mů, na suchém listí, lesní hraban-
ce nebo rašelině, v blízkosti suché 
trávy, stohů, seníků apod. Létající 
jiskry nebo náhlý poryv větru totiž 
velmi snadno způsobí neštěstí. 
Zcela zakázáno je rozdělávání 
ohně na místech se vzrostlým po-
rostem, 

 ohniště důkladně uhaste buď zali-
tím vodou, nebo alespoň zasypá-
ním zeminou. Při odchodu se z 
ohniště nesmí kouřit a popel i pů-
da pod ohništěm musí být chlad-
ná. Lesní hrabanka tvořená zetle-
lým jehličím může prohořet až do 
značné hloubky a nepozorovaně 
se šířit do stran i mimo ohniště, 

    Pokud se vám přes veškerou 
opatrnost situace vymkne kontro-
le, volejte hasiče prostřednictvím 
tísňové linky 150 nebo 112. 
     Děkujeme. 

preventista SDH LIDEČKO 

PPPŘEDNÁŠKAŘEDNÁŠKAŘEDNÁŠKA   ČČK ČČK ČČK VVV   MATEŘSKÉMATEŘSKÉMATEŘSKÉ   ŠKOLEŠKOLEŠKOLE   

     Děvčata z ČČK dne 25. března 
zavítala do MŠ Lidečko, aby děti 
naučily hravou formou základy prv-
ní pomoci.  
     Děti nebyly nijak překvapené 
z příchodu „zdravotníků“, ale hezky 
spolupracovaly. Byly šikovné, rea-
govaly na různé nové informace, 
které pozorně poslouchaly. Nebály 
se ptát, co mají dělat, když se něco 
přihodí. Vzpomínaly na různé neho-
dy, co se staly v jejich rodinách nebo 
ve školce. Snažily se zapamatovat si, 

co mají udělat, když už se někomu 
něco stane. Nejvíce je však zaujala 
scénka, která jim ukázala, jak zraně-
ní vznikají a jak by mohly pomoci. 
     Všichni víme, že po malých dě-
tech nemůžeme žádat mnoho - neza-
hájí srdeční masáž ani nezastaví 
masivní krvácení. Mohou však člo-
věku zachránit život i tím, že přivo-
lají nějakou dospělou osobu nebo 
popřípadě vytočí číslo záchranné 
služby. 

ČČK 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. 



Stránka 6  ZPRAVODAJ  I .  

     Dne 7. 2. 2015 proběhla valná hromada ČČK, kde 
jsme zrekapitulovaly minulý rok, co se nám podařilo a 
co ne.  
     Mimo jiné se zúčastnění mohli dozvědět, že v říjnu 
2014 byl zrušen úřad ČČK na Vsetíně. Zůstal jen 
OSČK (oblastní spolek Červeného kříže) Vsetín, který 
bude pracovat na dobrovolné ochotě svých členů. Pev-
ně věříme, že se tento oblastní spolek rozjede ke spoko-
jenosti všech. Na valné hromadě zazněla opět velká po-
chvala mladým zdravotníkům za velmi dobré umístění 
v krajské, ale i v republikové soutěži. 
     Další akcí hned na začátku března bylo opět 
„Odpoledne pro ženy“. Bylo k dispozici 8 služeb. No-
vinkou letos byla výživová poradkyně, o kterou byl ta-
ké velký zájem. Možnost prožít příjemné relaxační od-
poledne využilo cca 40 žen. 

 výbor ČČK 

NEBEZPEČNÝ  ODPAD 
sobota 30. 5. 2015 

OOODPADYDPADYDPADY   AAA   JEJICHJEJICHJEJICH   CENACENACENA   VVV   DALŠÍCHDALŠÍCHDALŠÍCH   LETECHLETECHLETECH   
     Každoročně platíme poplatek ve 
výši 350 Kč na osobu a rok za likvi-
daci a svoz odpadů. Děti mládež do 
19 let a občané, kteří topí plynem 
mají slevu. Tuto cenu můžeme držet 
již několik let především díky tomu, 
že před 4 roky jsme udělali společné 
výběrové řízení s ostatními obcemi 
v rámci Sdružení obcí Hornolideč-
ska. Vysoutěžená cena platí ještě 
tento rok, a proto v rámci Sdružení 
obcí Hornolidečska proběhne nové 
výběrové řízení.  
     Již teď víme, že cena především 
za svoz směsného komunálního od-

padu (popelnic) bude určitě vý-
znamně vyšší, protože skládkovné 
se významně zvýšilo. Hlavním tren-
dem v oblasti odpadů je to, aby co 
nejméně odpadu skončilo na sklád-
ce, což potvrzují i platné zákony. 
Významně nám pomůže k tomu, 
abychom zásadně nezvyšovali 
v dalších letech poplatek za odpady 
bude to, že co nejvíce odpadů vytří-
díme a neskončí v popelnici. O vý-
sledku výběrového řízení budete sa-
mozřejmě informováni. Tím, že do 
výběrového řízení jde společně větší 
část obcí Hornolidečska, bude vy-

staré barvy, obaly od barev nebo ře-
didel a jiný podobný odpad. Tento 
odpad bude možné zlikvidovat při 
svozu nebezpečného odpadu, a to 
v sobotu 30. května 2015 (před 
obecním úřadem). Dále zde nepatří 
listí ze stromů, tráva, větve. To je 
m o ž n é  p o  t e l .  d o m l u v ě 
s místostarostou obce (mob. 
731 162 476) uložit v Lomensku. 

místostarosta 

SSSBĚRNÉBĚRNÉBĚRNÉ   MÍSTOMÍSTOMÍSTO   
     Jak jste již jistě zaznamenali, od 
nového roku začal provoz v našem 
SBĚRNÉM DVOŘE. Provozní doba 
je Po a St od 7.30 – 16.30 h a v So 
od 8.30 do 10.30 h - po telefonické 
domluvě je možné i jindy.  
     Do sběrného dvora můžete vozit 
plasty, sklo, železo, papír, nábytek, 
lednice, televize a jiné elektrospotře-
biče. Do sběrného dvora však nepat-
ří nebezpečný odpad, jako jsou např. 

soutěžená cena určitě nižší, než kdy-
bychom si dělali výběrové řízení sa-
mi, ale již nebude taková, jakou má-
me teď.  
     Musíme si sami sobě odpovědět 
na otázku: „Končí skutečně 
v popelnici to, co již nejde vytří-
dit?!“ Problematiku odpadů můžeme 
i sami ovlivnit a věřím, že to umíme 
a ještě to zlepšíme. 

starosta 

KKKOMPOSTÉRYOMPOSTÉRYOMPOSTÉRY   
     Abyste si mohli vyzvednout 
kompostér, je nutné nejdříve na 
obecním úřadě uzavřít smlouvu a 
zaplatit příspěvek na třídění odpadu 
ve výši 100 Kč. Poté je teprve mož-
né s podepsanou smlouvou vyzved-
nout kompostér ve sběrném dvoře, a 
to v pracovní době sběrného dvora 
(PO, ST a SO). 

místostarosta 

     Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dět-
ského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příleži-
tosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christi-
ana Andersena.  
     K této akci se již druhým rokem připojila i naše míst-
ní knihovna Lidečko. Žáci třetí třídy také prožili noc v 
naší knihovně, kde se blíže seznámili s H. Ch. Anderse-
nem, poznali mnoho nových knih, prostory knihovny a v 
neposlední řadě slavnostně a neobyčejně oslavili 50. na-
rozeniny Večerníčka. Díky hostům mohli vklouznout do 
života duchů četbou knihy Ducháčkovic rodina. Formou 
stezky odvahy společně rozsvítili večerní oblohu a zahrá-
li si několik zajímavých her.  
     Byl to moc hezký večer a zažili jsme společně spous-
tu zábavy. Doufáme, že se nejen s třeťáčky, ale i s další-
mi dětmi budeme potkávat i nadále v naší knihovně. Ote-
vřeno máme v pondělí a ve středu od 14.00 – 16.30 h. 

knihovna Lidečko 

NNNOCOCOC   SSS   AAANDERSENEMNDERSENEMNDERSENEM   Z Z Z ČINNOSTIČINNOSTIČINNOSTI   MS ČČKMS ČČKMS ČČK   
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     Tímto krátkým informativním tex-
tíkem ukážeme, co se ve skautském 
Středisku dělo a bude dít. Na konci 
minulého roku, o Štědrém dnu, jsme 
roznesli po obcích Betlémské světlo, 
pokud možno do co největšího počtu 
rodin. My jako skauti a skautky jsme 
se se starým rokem rozloučili Vánoč-
ním táborákem. Ve Společenském 
centru jsme si zasoutěžili; malí, velcí; 
ve stavění sirkové věže, zatlůkání 
hřebíků, v tiché pantomimické poště. 
Prohlédli jsme si kupu fotek, co jsme 
během uplynulých akcí a táborů nafo-
tili. Nakonec starší zahráli mladším 
kratičkou osvětovou scénku o tom, 
jaký je třeba si v lese, na palouku i 
v zahradě dávat pozor na potvůrku 
klíště. Inu, není to žádný kamarád. 
     Dále více či méně jsme celý leden 
věnovali přípravě 12. skautského ple-
su. Tento rok návrhářky, designérky, 
připravily výzdobu v bílé a černé bar-
vě. Samotného mňa překvapilo, jak se 
jim podařilo téma ztvárnit. Až tak 
dokonale, až mi z teho spadly brýle 
úplně na zem. Šikovné sů to cérky. 
Návštěvníci plesu si určitě pamatujů a 
pro ty, co nebyli, sa aj několik obráz-
ků najde. Nu, prostě a jednoduše vše-
mu vévodily velké i malé kostky hry 
DOMINO. Doufáme, že si všichni 
hosté odnesli z 31. ledna i 1. února 

příjemný společenský zážitek a byli 
spokojeni s obsluhou, nápoji, hudební 
produkcí, odkladištěm kabátů i tom-
bolou. A na co bychom se mohli těšit 
příště? Nápadů je čtyřnápravový 
vagón… Pomáda, Rebelové, středo-
věký nebo trpasličí bál. Nechte se 
příjemně překvapit. 
     Letošní zima byla po určité pře-
stávce poctivější nežli uplynulé. Ale-
spoň pár týdnů. I nám se podařilo této 
přízně Matky Přírody využít. Po delší 
odmlce jsme pro naše světlušky a 
vlčata připravili tzv. Hrátky na sněhu. 
Dohromady se nás sešlo v Katrůchu 
osmnáct otužilců, co si chtěli 7. února 
zaskotačit na sněhu i ledu. Vyzkouše-
li jsme si hoňku po eskymáckém způ-
sobu, rozdělávali jsme si oheň na sně-
hu, přetahovali jsme se lanem, poku-
sili se nahrabat co nejvyšší kopec sně-
hu ze sněhových vloček. Abychom 
neprochladli, dali jsme si jako správ-
né ladies and gentlemen čaj o třetí 
odpolední hodině s chutnou sušenkou 
přímo na bobovém svahu. 
     Na 21. února se z pravidelného 
březnového termínu přesunul Moder-
ní skautský pětiboj. Setkali jsme se 
v opravdu hojném počtu v lidčanské 
klubovně nad knihovnou. Soutěžících 
bylo skoro třetina metrické kopy, 
čímž klubovna málem praskla 

v dilatačních spá-
rách. Samotné dis-
ciplíny doznaly ma-
lých změn – balancovalo se na odulé 
žluté čočce, balil se spacák a kari-
máňa, opět se psalo na počítači, zava-
zovaly se boty a třídily se tvary jako 
Popelka hrach s fazolí a štěrkem. Za 
dvě hodiny bylo odsoutěženo a mohli 
jsme jít příjemně uvolnění domů. 

     Na začátku března jeli někteří či-
novníci na Valašskou Mušinku do 
Kateřinic. Šlo o manažersko-
organizační seminář v rámci Junáka a 
pod patronací KRJ Zlín.  

     28. března pro „naše“ děti chystá-
me Turnaj deskových her. 11. dubna 
vyrazíme k úklidu přírody. 24. a 25. 
dubna oslavíme den skautského pat-
rona sv. Jiří Šátkovým dnem/Dnem 
v krojích a mší. 
Pod dohledem sepsal  
Ondřej Rudolf, tak řečený Bomba, 
zástupce vůdkyně Střediska Lidečko, 
Junák – Svaz skautů a skautek České 
republiky. 
     Více se můžete dozvědět na strán-
kách Facebook – Skaut Lidečko/
Horní Lideč 
 

Na co se chystáme a            
co plánujeme? 

Na co se chystáme a            
co plánujeme? 
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ZUŠ VZUŠ VZUŠ VSETÍNSETÍNSETÍN, , , ODLOUČENÉODLOUČENÉODLOUČENÉ   PRACOVIŠTĚPRACOVIŠTĚPRACOVIŠTĚ   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   PRACUJEPRACUJEPRACUJE   JIŽJIŽJIŽ   10 10 10 LETLETLET   
     Deset let v životě dítěte znamená projít nejdůležitější 
úsek života – na svět přijde bezbranný tvoreček zcela 
odkázaný na péči rodičů a v deseti letech umí sám sebe 
obstarat, umí číst, psát, počítat, začíná se projevovat jako 
osobnost.   
     Stejným úsekem vývoje si prošlo naše odloučené pra-
coviště ZUŠ Vsetín v Lidečku. První besídky, první kon-
certy ještě ve starém kulturním domě – všechno se začí-
najícími žáčky a učiteli.  Během desetileté existence po-
bočky se mnohé změnilo. Viditelná změna je nový kul-
turní dům, jehož prostory nám obecní úřad ochotně po-
skytuje pro naše vystoupení. Změnila se také sestava uči-
telského sboru. Změnil se také průměrný věk našich žá-
ků, což se znatelně podepisuje na vyšší kvalitě našich 

koncertů.  Mezi našimi žáky roste počet absolventů, 
v soutěžích jsme zařazování do vyšších věkových katego-
rií, naši žáci vystupují i mimo pobočku.  Změnila se také 
struktura našich koncertů a díky zkušenostem, které žáci 
během existence pobočky nasbírali, můžeme pořádat Zá-
věrečný koncert v samostatné režii žáků.  
     Těší nás, že stále trvá dobrá spolupráce s vedením Zá-
kladní školy a s Obecním úřadem.v Lidečku. Těší nás, že 
rodiče našich žáků stále podporují své děti v jejich zá-
jmech.  Do dalších let přeji naší pobočce hodně nadše-
ných žáků a trpělivé učitele.     
  

Anna Rektoříková - koordinátorka pobočky  
Zdeňka Machačová - učitelka hudebního oboru  

ZŠ LZŠ LZŠ LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE   .........   
 V pondělí 6. 1. se žáci zúčastnili 

besedy o canisterapii na téma Jak 
pečovat o psa. 

 Dne 13. 1. proběhla beseda s hasiči. 
 Divadelní představení Písničky na 

draka jsme zhlédli v kulturním do-
mě dne 21. 1. 

 Dne 27. 1. proběhl zápis žáků. Do 
první třídy by mělo nastoupit 14 
dětí. 

 Na sobotu 24. 1. uspořádali členové 
výboru Klubu přátel školy (KPŠ) 
nejen pro žáky naší školy tradiční 
Dětský karneval.  

 V pátek 30. 1. 2015 bylo žákům 
předáno vysvědčení za I. pololetí 
školního roku 2014/2015. 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. 
Všem, kteří se do této akce zapoju-
jí, děkujeme. Část výtěžku je vyu-
žívána na projekt Adopce na dálku 
a podle možnosti se přispěje žákům 
na uhrazení části vstupného na ně-
jakou celoškolní akci. Další sběro-
vou akci plánujeme na druhou 
polovinu května 2015. 

 Dne 9. 2. se žáci dověděli mnoho 

nového o skladateli J. S. Bachovi a 
zároveň se mohli zaposlouchat do 
některých jeho skladeb, které za-
zněly v našem kostele v podání 
litomyšlského varhaníka. 

 Dne 16. 3. si pro všechny naše žáky 
připravila besedu p. knihovnice 
Věra Povalačová. Beseda se usku-
tečnila v čítárně naší školy za účas-
ti p. knihovníka Aloise Bučka. Té-
ma besedy bylo zvoleno podle věku 
žáků. 

 13. března se žáci 3. a 5. ročníku 
zapojili do testování základních 
škol ve Zlínském kraji. 

 Dne 20. března se žáci 2., 3., 4. a 5. 
ročníku zúčastnili soutěže Matema-
tický klokan.  

 Dne 2. 3. si pro naše žáky připravili 
program žáci ZUŠ Vsetín, pobočky 
Lidečko s názvem Jak probudit 
měsíce. 

 Žáci, kteří mají předplatné na diva-
delní představení v Městském diva-
dle Zlín, byli ve čtvrtek 21. 1. na 
představení Sněhurka a sedm trpas-
líků. Další ze čtyř předplacených 
divadelních představení Princezna 
se zlatou hvězdou se uskutečnilo 5. 
března.  

ZŠ Lidečko 

ŘEDITELKA MŠ LIDEČKO 
oznamuje, že ve dnech od 7. do 10. 
dubna v době od 8.00 - 15.00 h si 
mohou rodiče vyzvednout v MŠ Li-
dečko žádosti o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání pro děti na školní rok 
2015/2016. 

DDDENENEN   NANANA   SNĚHUSNĚHUSNĚHU   
     V pátek 13. 2. 2015 uspořádal 
Klub přátel školy ve spolupráci se 
ZŠ Lidečko „Den na sněhu“, který 
proběhl jako obvykle v části naší ob-
ce, zvaná Krajina. 
     Po ranní vycházce do Krajiny ná-
sledovalo krásné, zimní dopoledne 
prožité se svými spolužáky a kama-
rády. Bobování má vždy velký 
úspěch, a tak tomu bylo i  letos. Hez-
ké počasí a dobře upravený svah nám 
připravil nejednu nezapomenutelnou 
bobovou jízdu. Svačina a odměna 
v podobě sladkosti samozřejmě ne-
chyběla. Stejně tak přišel vhod i tep-
lý čaj, na který se muselo čekat ve 
frontě. 
     Slunné počasí, čerstvý zimní 
vzduch a dobrá nálada v kolektivu 
dětí  vykouzlila úsměvy a spokoje-
nost na dětských tvářích, což je ta 
nejhezčí odměna pro nás pořadatele. 
     Děkujeme LTK Lidečko za ocho-
tu k úpravě svahu rolbou. 

KPŠ Lidečko 
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     Letošní plesová sezona byla zahá-
jena v sobotu 10. ledna již 21. Spole-
čenským plesem, který pořádala 
Obec Lidečko ve spolupráci se Spo-
lečenským klubem. Večerem nás 
provázela místní dechová hudba Li-
dečanka. Její bohatý repertoár hudby 
na širokou škálu společenských tan-
ců doplnil DJ Vašek Řepa. Na plese 
proběhla MODNÍ PŘEHLÍDKA sva-
tebních a společenských šatů salonu 
Magnólie. O slavnostní líčení mane-
kýn se postarala Kosmetika Jana – 
Jana Kosečková a účesy těchto dívek 
vytvořila Tereza Bělašková. Všechny 
návštěvnice se mohly inspirovat tou-
to přehlídkou 
     Následující sobotu pořádalo ples 
Myslivecké sdružení Černava ve 
všech prostorách Společenského cen-
tra. Pro hosty byly připraveny zvěři-
nové speciality a bohatá tombola. O 
pěknou atmosféru se postarala de-
chová hudba Stříbrňanka a cimbálo-
vá muzika Vincúch. 
     Na své si přišli i příznivci nápadi-
tých převleků, neboť v sobotu 24. 
ledna byly Klubem přátel školy pořá-
dány „Maškarní plesy” odpoledne 
pro děti a večer pro dospělé. Za po-
mocí šikovných rukou maminek a 

tatínků jsme mohli vidět překrásné 
masky našich malých i větších dětí. 
Po sále se proháněly různé pohádko-
vé postavičky, zvířátka, povolání a 
jiné nadpřirozené bytosti. Celé odpo-
lednem se děti mohly bavit širokým 
výběrem hudby DJ a moderátora 
v jedné osobě, a to Vojtěcha Ryzy 
nejml.. Pro děti byla připravena tom-
bola, malování na obličej a jako host 
vystoupila skupina břišních tanečnic 
pod vedením slečny Veroniky Franti-
šákové Habibi. Odměnou pro všech-
ny masky byl hodnotný balíček slad-
kostí. Večerní program zahájila sku-
pina Headmaster, která hrála k reji 
masek i k dobré náladě všech přítom-
ných. Tento ples navštívili pohádko-
ví a filmoví hrdinové, čtyřbob až 
z Jamajky, návštěva ze záhrobí, ba-
letky, divoké kočky, mnoho a mnoho 
nápaditých masek. Nenechali se za-
hanbit ani pořadatelé, kteří své hosty 
nabrali na palubu své lodi a byli za 
kapitána a plavčíky nebo piráty. 
     V sobotu 31. ledna byl již 12. 
Skautský ples a to pod názvem 
„BLACK&WHITE“ (Černá a Bílá).  
Nejen pořadatelé se drželi tématu, 
ale i hosté plesu. Domino vévodilo 
nejen výzdobou, ale bylo možné si 

PPPLESOVÁLESOVÁLESOVÁ   SEZÓNASEZÓNASEZÓNA   201520152015   
tuto společenskou hru zahrát. Velký 
úspěch měl i pozvaný karikaturista, 
který měl práci až dlouho do noci. 
Tradičně pro zábavu a tanec byla 
vybrána brněnská skupina Pavel 
Helán Band.  O tento ples byl veliký 
zájem, v předprodeji byly vstupenky 
vyprodány během velmi krátké doby. 
     Následující sobotu Farnost Lideč-
ko pořádala již sedmý „Farní ples“ 
provázený citátem: „S rukama 
v kapsách do nebe nedojdeme, 
zvedněme je a chvalme Pána.“Od 
ostatních plesů se lišil tím, že na ten-
to ples byla připravena scénka pod 
názvem „NEBE.“ Svou hereckou roli 
si vyzkoušel mimo místní farníky i 
náš pan farář P. Josef Červenka. Ce-
lým večerem k tanci a poslechu pro-
vázela dechová hudba Morkovjanka 
a DJ Chosé. O tento tradiční ples byl 
mezi farníky také velký zájem. 
     Chtěla bych jménem pořádajících 
složek poděkovat všem sponzorům, 
kteří do plesových tombol přispěli 
nějakým darem. Jménem Společen-
ského klubu v Lidečku děkuji pořa-
datelům a složkám, občanům, kteří 
se podíleli na přípravách a průbězích 
letošních plesů. Děkujeme všem 
maskám a také rodičům, kteří masky 
pro své děti připravili.  V neposlední 
řadě patří poděkování především 
vám všem, kteří jste se plesů účastni-
li a podpořili tak kulturu v obci a 
složky v jejich společenské činnosti. 

Milena Pavlíková 

Obec Lidečko a Společenský klub 

vás srdečně zvou  

v neděli 7. 6. 2015  
na již tradiční mši svatou u 

kapličky sv. Anežky a  oslavu 
Dětského dne u myslivecké  

chaty v Račném. 
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     Po zimní přestávce opět zdravíme 
všechny občany naší vesnice a posílá-
me vám čerstvé informace. Na dveře 
už nám pomalu začíná klepat jarní 
část sezóny. V plném tréninku už jsou 
všechny naše týmy, od mužského A-
týmu po naši mladší přípravku. Bě-
hem zimní přestávky se událo 
v našem táboře několik změn. Na 
členské schůzi, která se konala 30. 1. 
2015, byl schválen novým předsedou 
klubu Josef Hyžák, pokladníkem Ra-
dek Číž, vedoucím mužského týmu 
byl zvolen Radek Janáč a novým čle-
nem výboru je Richard Kulíšek. Taky 
jsme obnovili naši členskou základnu. 
Prostřednictvím Zpravodaje chceme 
poděkovat všem účastníkům členské 
schůze za účast a povzbudit i ostatní 
fanoušky lidečkovského fotbalu, aby 
si příště udělali čas a taky se dostavili. 
Hned na začátku roku jsme zjistili, že 
nás čeká v tomto novém roce hodně 
práce. Opět jsme se snažili a během 
roku se nadále chceme snažit o zvele-
bení jak vnitřní části našeho zázemí, 
tak i venkovní části. Naše celorepubli-
ková fotbalová asociace FAČR schvá-
lila projekt elektronizace fotbalu. Zna-
mená to, že veškeré papírování už bu-
deme praktikovat pouze přes počítač. 

     Náš mužský tým začal zimní pří-
pravu pod vedením Zdeňka Kupčíka a 
jeho asistenta Stanislava Martinky 13. 
1. 2015. Po podzimní části v našem 
týmu ukončil hostování Pavel Ryza a 
z Valašských Příkaz se k nám vrátil 
matador Zdeněk Havelka. Momentál-
ně jednáme o příchodu brankáře, kte-
rý by kryl záda naší jedničce Honzovi 
Chromíkovi. Během zimní přípravy 
sehrálo naše „Áčko“ čtyři přípravné 
zápasy. Proti Nedašovu, účastníkovi 
1.A třídy, jsme remizovali 1:1. Další 
zápas jsme odehráli s mužstvem 
Újezda, které jsme porazili 5:1, pak 
jsme prohráli proti Vysokému Poli, po 
nepovedeném výkonu a absenci něko-
lika hráčů, 2:4 a v posledním přátel-
ském zápase náš tým porazil Brumov 

B 2:1. Nyní čeká naše borce poslední 
přátelský zápas, generálka na jarní 
část, proti Halenkovu, který se konal 
v neděli 22. 3. 2015. Cíl pro jarní část 
je jasný, co nejdříve si uhrát záchranu 
v soutěži. 

     Naše mládež začala zimní příprav-
nou část 15. 1. 2015 pod vedením tra-
diční dvojice Josefa Hyžáka a Jarmila 
Ryzy. V týmu došlo pouze ke dvojí 
změně, a to, že nás posílil Robin Žák 
se Střelné, který k nám přichází na 
hostování do konce jarní části, a svou 
kariéru ukončil kapitán týmu Honza 
Strýček, který bude celému mužstvu 
hodně scházet. Během zimní přípravy 
sehráli dorostenci dvě přípravná utká-
ní. Proti mužům Nedašovy Lhoty pro-
hráli 0:3 a proti mužům Valašské Se-
nice ve značně kombinované sestavě 
opět prohráli 0:5. V obou přátelských 
zápasech si mužstvo vytvořilo mnoho 
šancí, ale doplatilo na špatnou kon-
covku. V neděli 15. 3. 2015 sehrálo 
mužstvo dorostu generálku na jarní 
část sezony proti mužstvu Ústí u 
Vsetína, které porazilo 3:2. Cíl pro 
jarní část je stabilizovat kádr pro no-
vou sezónu a zapracovat mladší hráče, 
kteří budou končit v žácích. 

     Starší žáci taky zahájili zimní pří-
pravu už v lednu a pod vedením Mir-
ka Martinky trénují 2x týdně 
v tělocvičně. V týmu nedošlo k žádné 
změně a cíl pro jarní část je pokračo-
vat v kvalitních výsledcích na podzim 
a umístění do třetí-
ho místa v tabulce 
Okresního přeboru. 
Naši žáci na pod-
zim předváděli 
pěkný fotbal i přes-
to, že u žáků nyní 
probíhá generační 
obměna. Mužstvo 
se s ní popasovává 
víc než dobře. 

     Naše přípravka zahájila zimní pří-
pravu, pod vedením dvojce Jarek Bu-
ček a Petr Žídek, na konci ledna. 
V sobotu 7. 2. 2015 jsme zorganizo-
vali v tělocvičně u mateřské školy ha-
lový turnaj starších přípravek. Do tur-
naje zasáhla čtyři mužstva, a to tým 
Brumova, Lazů pod Makytů a dvou 
týmů Lidečka. Turnaj vyhrál, bez 
ztráty bodu, „A“-tým SK Lidečka, na 
druhém místě skončil Brumov, třetí 
Lazy pod Makytou a na čtvrtém místě 
skončil tým SK Lidečka-B, kde na-
stoupili chlapci věkově spadající do 
mladší přípravky. Turnaj se vydařil po 
všech stránkách. Děti obdržely plno 
hodnotných i sladkých cen a bylo pro 
ně připraveno bohaté občerstvení. Na 
konci února se starší přípravka zúčast-
nila turnaje v Zašové, kde obsadila, 
při účasti deseti týmů, krásnou čtvrtou 
příčku. V novém roce opět plánujeme 
nábor pro malé děti (od 5 let), který se 
bude konat v měsíci květnu a budeme 
Vás o něm včas informovat. Doufá-
me, že tentokrát se nám podaří přilá-
kat i nějaké mladé dívky, kterým se 
fotbal líbí. 
     V tomto roce opět plánujeme ně-
které známé i nové akce. V létě opět 
uspořádáme turnaj složek a penaltový 
turnaj, taky budeme pokračovat 
v žákovském turnaji, který bychom 
chtěli pojmenovat jako „Memoriál 
Aloise Františáka“, taky chceme hrát 
opět pohár o „Hejtmana Zlínského 
kraje“. Závěrem Vás všechny, ať už 
mladé nebo starší, zveme na zápasy 
všech našich týmů během jarní části 
sezóny. Těšíme se na vás. 

Josef Hyžák 

DOROST 

MUŽI 

STARŠÍ A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

ŽÁCI 

SK Lidečko Vás srdečně zve na 

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU 
S KAPELOU REFLEXY  

A HOSTEM PEPOU GARGULÁKEM, 
která se uskuteční 

v neděli 5. 4. 2015 
      ve Společenském centru v Lidečku.   

SK  INFORMUJE ...SK  INFORMUJE ...SK  INFORMUJE ...   
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MUŽI MUŽI MUŽI ---   JARO 2015JARO 2015JARO 2015   

NE 29. 3. 15.00 Lidečko Horní Lideč 
NE 5. 4. 15.30 Zašová Lidečko 
NE 12. 4. 15.30 Lidečko Lhota u Vs. 
NE 19. 4. 16.00 Val. Polanka Lidečko 
NE 26. 4. 16.00 Lidečko Prostř. Bečva 
NE 3. 5. 16.30 Kateřinice Lidečko 
NE 10. 5. 16.30 Hovězí Lidečko 
NE 17. 5. 16.30 Lidečko Ratiboř 
SO 23. 5. 16.30 Janová Lidečko 
NE 31. 5. 16.30 Lidečko Dol. Bečva 
SO 6. 6. 16.30 Jablůnka Lidečko 
NE 14. 6. 16.30 Lidečko Hutisko-Sol. 

 
13.15 

 
14.45 

 
15.00 
15.00 

 
15.00 

 
15.00 

 

     odjezd 

DOROST DOROST DOROST ---   JARO 2015JARO 2015JARO 2015   

ŽÁCI ŽÁCI ŽÁCI ---   JARO 2015JARO 2015JARO 2015   

STARŠÍ PŘÍPRAVKASTARŠÍ PŘÍPRAVKASTARŠÍ PŘÍPRAVKA   

SO 21. 3. 14.00 Juřinka Lidečko hlášenka 
SO 28. 3. 15.00 Lidečko Slavičín  
SO 4. 4. 15.30 Poličná Lidečko hlášenka 
SO 11. 4. 15.30 Lidečko Provodov  
SO 18. 4. 16.00 Val. Polanka Lidečko  
SO 25. 4. 16.00 Lidečko Štítná n. Vl.  
NE 3. 5. 10.00 Vlachovice Lidečko  
SO 9. 5. 16.30 Hovězí Lidečko  
SO 16. 5. 16.30 Lidečko Ratiboř  
NE 24. 5. 13.30 Val. Klobouky Lidečko  
SO 30. 5. 16.30 Lidečko Mladcová  
NE 7. 6. 10.00 Vel. Karlovice Lidečko  
SO 13. 6. 16.30 Lidečko Újezd  

NE 29. 3. 10.00 Franc. Lhota Lidečko hř. Val.Sen. 
NE 5. 4. 13.00 Val. Bystřice Lidečko   
NE 12. 4. 13.00 Lidečko Hrachovec   

dle hlášenky Val. Polanka Lidečko   
NE 26. 4. 13.30 Lidečko Lhota u Vs.   
NE 3. 5. 14.00 Kateřinice Lidečko   
NE 10. 5.   Lidečko VOLNO   
NE 17. 5. 14.00 Lidečko Hovězí   

dle hlášenky Ústí Lidečko   
NE 31. 5. 14.00 Lidečko Halenkov   
NE 7. 6. 14.00 Zašová Lidečko hlášenka 
NE 14. 6. 14.00 Lidečko Vigantice   
NE 21. 6. 14.00 Lidečko Juřinka B   

NE 19. 4. 10.00 Vel. Karlovice Lidečko hlášenka-I 
NE 26. 4. 13.30 Liptál Lidečko   
SO 2. 5.  Lidečko Halenkov   

dle hlášenek Kateřinice Lidečko   
SO 16. 5.  Lidečko Nový Hrozen.   

dle hlášenek Val. Příkazy Lidečko   
SO 30. 5.  Lidečko Val. Polanka   
SO 6. 6. 10.00 Hovězí Lidečko  
SO 13. 6.  Lidečko Hošťálková   

MLADŠÍ PŘÍPRAVKAMLADŠÍ PŘÍPRAVKAMLADŠÍ PŘÍPRAVKA   
18. - 19. 4. Lhota u Vs. Lidečko, Střelná, Val. Příkazy 
25. - 26. 4. Val. Příkazy Lidečko, Střelná, VKK Karolinka 

2. - 3. 5. Lhota u Vs. Lidečko, Liptál, Střelná 
9. - 10. 5. Střelná Lidečko, KK Karolinka, Val. Příkazy 
16. -17. 5. Lidečko Lhota u Vs., Ratiboř, Střelná 
23. - 24. 5. Kateřinice Lidečko, Hošťálková, Lhota u Vs. 
30. - 31. 5. Val. Příkazy Lidečko, Lhota u Vs., VKK Karolinka 

6. - 7. 6. Lidečko Střelná, Val. Příkazy, VKK Karolinka 

AKCE UKLIĎME ČESKO 
     V sobotu 18. dubna 2015 startuje celorepubliková 
akce „Ukliďme Česko 2015“.  
     Vyzýváme občany naší obce a složky v obci, aby 
se do této akce zapojili a provedli úklid přidělených 
částí obce (složky) nebo okolí svých domů (občané). 
Děkujeme. 

Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko 



     V sobotu 28. února 2015 se uskutečnil turnaj neregis-
trovaných hráčů ve stolním tenise. Organizaci tohoto 
turnaje zajišťovali nadšenci stolního tenisu z Lidečka.  
     Turnaje se dopoledne zúčastnili žáci a žákyně 1. až 9. 
třídy. V kategorii mladší žáci hrálo 6 chlapců, 
v kategorii starší žáci 10 chlapců a 6 dívek hrálo mezi 
sebou. V kategorii starší žáci se umístil na pěkném 2. 
místě Filip Fusek a Jiří Františák skončil čtvrtý. V kate-
gorii dívek vybojovala první místo Kateřina Valová. 
     Odpoledne od 13 h probíhal turnaj mužů. Turnaje se 
zúčastňují pravidelně organizátoři této akce i hráči 
z okolních obcí. Celkový počet hráčů byl příjemným 
překvapením, přišlo 40 hráčů. Nejprve se hrálo v 8 sku-
pinách, a pak jsme pokračovali vyřazovacím systémem. 
Nejlépe z domácích si v kategorii muži vedl Pavel Psota, 
který se umístil na třetím místě. Blahopřejeme k tomuto 
umístění. V kategorii žen hrálo 9 hráček. 

TTTURNAJURNAJURNAJ   VEVEVE   STOLNÍMSTOLNÍMSTOLNÍM   TENISETENISETENISE   201520152015   
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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 a p. Růžena 

Kopečková. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková. 

     Závěrem děkuji všem zúčastněným hráčům a hráč-
kám. Organizátoři turnaje si zaslouží velký dík za pří-
pravu a hladký průběh turnaje. 

Ing. Karel Zádrapa 

VVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   KONCERTKONCERTKONCERT   DECHOVÉDECHOVÉDECHOVÉ   HUDBYHUDBYHUDBY      LLLIDEČANKYIDEČANKYIDEČANKY   
     Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko uspořádali 
v sobotu 27. 12. 2014 ve Společenském centru Lidečko 
Vánoční koncert dechové hudby Lidečanka. Tento koncert 
měl nejen přispět k prodloužení svátečních vánočních dnů, 
ale také měl charitativní podtext. Dobrovolné vstupné to-
hoto koncertu bylo určeno na kompenzační pomůcky pro 
Tomáška Bojdu, který od narození trpí vzácnou genetic-
kou vadou - CCHS nazývanou Ondinina kletba. Tato ne-
moc se projevuje zástavou dechu ve spánku a tím je To-
mášek celoživotně odkázán na pomoc plícního ventiláto-
ru. Velký sál Společenského centra byl zaplněn do posled-
ního místa a dechová hudba Lidečanka nám toto odpoled-
ne zpříjemnila nejen koledami, vánočními písněmi, ale 
také procítěným mluveným slovem. Výtěžek tohoto kon-
certu činil 25 475 Kč.  Tato částka byla předána rodičům 
Tomáška přímo na vánočním koncertu. 
     Společenský klub Lidečko schválil na své schůzce 
v prosinci 2014 příspěvek pro Tomáška ve výši  20 000  
Kč. Tento finanční obnos byl odeslán na transparentní 
účet Tomáška v lednu 2015. 
     Děkujeme všem, kteří tuto dobrou věc podpořili. 

Ing. Unzeitigová Marcela  
vedoucí Společenského klubu 


