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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL                
DECHOVÝCH HUDEB 

     V neděli 2. 7. 2017 se uskuteční v areálu pod Čer-
tovými skalami již XXVIII. ročník Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb v Lidečku. 
     Účast zatím přislíbily tyto kapely: 
 SKALIČANÉ 
 ZÁHOŘANÉ Z VALAŠSKA 
 ZUŠ Valašské Klobouky  
 Lidečanka 
Na vaši účast se těší pořadatelé. 

SDH LIDEČKO POŘÁDÁ V SOBOTU 29. 4. 2017 POUŤ 
NA SVATÝ HOSTÝN, kde se uskuteční 24. Hasičská 
pouť. Přihlásit se můžete na OÚ v Lidečku, cena za 
dopravu je 150 Kč/osobu. 

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

Přejeme všem našim občanům 

příjemné prožití                        

velikonočních svátků 

     Šestnáct dětí, osm děvčat a osm chlapců, narozených 
v roce 2016 bylo přivítáno a zapsáno do pamětní knihy 
obce v neděli 22.  ledna 2017 v malém sále Společen-
ského centra v Lidečku paní Ing. Marcelou Unzeitigo-
vou, předsedkyní Společenského klubu. Pan starosta 
Ing. Vojtěch Ryza pozdravil všechny přítomné a rodi-
čům poděkoval za nové občánky. 
     Pro děti, jejich rodiče a všechny přítomné děti 
z Malého Valášku pod vedením jejich vedoucích p. Mi-
leny Pavlíkové a p. Martiny Kovářové předvedly kultur-
ní pásmo plné básniček, písniček a tanečků. V závěru 
programu pan starosta a paní Unzeitigová předali rodi-
čům a jejich dětem „Domovský list“, knihu o Lidečku, 
finanční dar a maminkám nově narozených dětí kytičku. 

Milena Pavlíková 

     V pondělí 30. ledna 2017 zavítal do Lidečka MUDr. 
Marek Hilšer, kandidát na prezidenta ČR.   
     Tento vysokoškolský pedagog, působící na 1. lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy, přijal pozvání místních 
občanů a místní organizace Českého červeného kříže a 
přijel se podělit o své zážitky z lékařské mise v Keni. Po 
zajímavé prezentaci a poděkování pana starosty byl 
prostor na dotazy.  
     „Proč jste se rozhodl kandidovat na prezidenta?“ za-
zněla otázka, která asi napadla každého z přítomných. 
Nebudu zde uvádět odpovědi pana doktora. Každý si je 
může vyhledat na www.MarekNaHrad.cz či jinde na 
internetu.  
     Rád bych se ale podělil o dojem, který ve mně setká-
ní s panem Markem Hilšerem zanechalo. Je to na prv-
ním místě NADĚJE, že se může ve vysoké politice něco 
změnit, stačí ho jen podpořit, dát mu šanci. Je ochotný 
se setkávat s lidmi, diskutovat o problémech, poznávat, 
co lidi trápí. Na druhém místě je to OBDIV, že má tolik 
odvahy a optimismu. Není naivní, prostě to chce zkusit. 
Protože kdyby nezkusil kandidovat, mohl by po zbytek 
života jen nadávat. Ale tím by nic nezměnil. Vzal to za 
správný konec.  
     Panu Hilšerovi se u nás líbilo a rád přijede do Lideč-
ka znovu, pokud budeme mít zájem. 

Jan Novotný 

KKKANDIDÁTANDIDÁTANDIDÁT   NANANA   PREZIDENTAPREZIDENTAPREZIDENTA   
ČR ČR ČR NAVŠTÍVILNAVŠTÍVILNAVŠTÍVIL   LLLIDEČKOIDEČKOIDEČKO   
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RRROZPOČETOZPOČETOZPOČET   NANANA   ROKROKROK      201720172017   

PPPŘÍJMYŘÍJMYŘÍJMY      VVVÝDAJEÝDAJEÝDAJE   
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 3 800 000 
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 350 000 
Daň z příjmu fyz. sob z kapitál. výnosů 450 000 
Daň z příjmu právnických osob 4 200 000 
Daň z příjmu práv. osob za obce 982 680 
DPH 8 000 000 
Odvody za odnětí půdy ze ZPF 2 000 
Poplatky za odnětí pozemků 3 000 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 500 000 
Poplatek ze psů 20 000 
Poplatek za úžívání veřejného prostranství 5 000 
Správní poplatky 12 000 
Daň z hazardních her 30 000 
Zrušený odvod z loterií 30 000 
Daň z nemovitosti 555 000 
Neinv.přijaté transfery ze SR 337 600 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 60 350 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 341 750 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 166 880 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 91 800 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 429 100 
  20 367 160 
Podpora ostatních produkčních činností 2 377 000 
Vnitřní obchod 7 150 
Provoz veřejné silniční dopravy 20 800 
Mateřské školy 46 900 
Základní školy 6 050 
Činnosti knihovnické 1 600 
Zájmová činnost v kultuře 242 600 
Sportovní zařízení v majetku obce 90 000 
Bytové hospodářství 393 650 
Nebytové hospodářství 597 200 
Pohřebnictví 46 000 
Komunálná služby a územní rozvoj 366 100 
Sběr a svoz komunálního odpadu 9 600 
Využívání a zneškodňování kom.odpadů 100 000 
Využívání a zneškodňování ost.odpadů 1 000 
Ostatní soc. péče a pomoc 48 400 
Činnost místní správy 3 800 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 500 
CELKEM PŘÍJMY 24 725 510 
Zůstatek běžného účtu  12 593 850 
Uhr.splátky dlouhodob.přijatých 
půjč.prostředků -1 034 500 
CELKEM FINANCOVÁNÍ 11 559 350 
ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 36 284 860 

Podpora ostatních produkčních činností 1 865 400 
Správa v lesním hospodářství 92 400 
Celospolečenská funkce lesů 648 000 
Vnitřní obchod 77 000 
Cestovní ruch 52 000 
Silnice 4 133 000 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací  1 267 000 
Provoz veřejné silniční dopravy 21 000 
Bezpečnost silničního provozu 82 000 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 000 
Dopravní obslužnost 190 000 
Pitná voda 60 000 
Odvádění a čištění odpadních vod 2 080 800 
Opravy drobných vodních toků 50 000 
Revitalizace říčních systémů 50 000 
Předškolní zařízení 690 100 
Základní školy 804 200 
Ostatní záležitosti předškolní výchovy 3 000 
Činnosti knihovnické 72 500 
Kultura 56 500 
Činnosti registrovaných církví 1 000 
Rozhlas a televize 75 000 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000 
Zájmová činnost v kultuře - KD 1 315 700 
Ostatní činnosti a záležitosti kultury… 216 000 
Sportovní zařízení v majetku obce 1 046 200 
Tělovýchova 245 000 
Využití volného času dětí a mládeže  125 000 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 92 000 
Bytové hospodářství 4 632 600 
Nebytové hospodářství 3 334 400 
Veřejné osvětlení 642 000 
Pohřebnictví 18 000 
Výstavba a údržba místních ing. sítí 179 100 
Územní plánování 12 100 
Komunální služby a územní rozvoj 5 773 080 
Sběr a svoz nebezpečného odpadu odpadu 55 000 
Sběr a svoz komunálního odpadu 468 200 
Sběr a svoz ostatních odpadů 206 000 
Ostatní nakládání s odpady 117 000 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 143 000 
Ost.činnosti související se službami pro obyv. 1 000 
Ost. soc.péče a pomoc ost.skup.obyvat. 20 000 
Osobní asistence,pečovatel.služba 250 000 
Domovy 15 000 
Ost.služby a činnosti v obl.soc.péče 125 000 
Ochrana obyvatelstva 100 000 
Požární ochrana-dobrovolná část 86 000 
Zastupitelstva obcí 1 432 800 
Činnost místní správy 1 402 600 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 83 000 
Pojištění funkčně nespecifikované 220 000 
Ostatní finanční operace 1 482 680 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 13 500 
CELKEM VÝDAJE 36 284 860 
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PPPLNĚNÍLNĚNÍLNĚNÍ      ROZPOČTUROZPOČTUROZPOČTU      VVV      ROCEROCEROCE      201620162016   

PPPŘÍJMYŘÍJMYŘÍJMY      KKK      31. 12. 201631. 12. 201631. 12. 2016   VVVÝDAJEÝDAJEÝDAJE      KKK      31. 12. 201631. 12. 201631. 12. 2016   
Název Rozpočet   

5/16 
Plnění k   

31.12.2016 
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 4 050 000 4 042 146 
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 355 000 354 828 
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů 449 000 448 655 
Daň z příjmu právnických osob 4 636 000 4 635 264 
Daň z příjmu práv. osob za obce 1 076 400 1 076 160 
DPH 8 503 000 8 502 163 
Odvody za odnětí půdy ze ZPF 4 500 4 208 
Poplatky za odnětí pozemků 7 850 6 911 
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 505 000 504 764 
Poplatek ze psů 20 400 20 250 
Poplatek za užívání veřejn. prostranství 8 000 5 870 
Odvod výtěžku z provozování loteríí HA 90 000 86 913 
Odvod z výherních hracích přístrojů 80 000 71 649 
Správní poplatky 17 000 16 890 
Daň z nemovitosti 555 000 554 670 
Neinvestiční přijaté transfery z vše-
ob.pokl.správy 24 000 24 000 
Neinv.přijaté transfery ze SR 326 100 326 100 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 0 0 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 113 000 98 932 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 196 200 196 136 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 917 000 916 941 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 612 900 612 860 
Ostatní neinv.dotace přijaté ze SR 69 900 69 900 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 51 300 51 240 
Investiční přijaté transfery ze SF 465 000 465 000 
Ostatní inv.dotace přijaté ze SR 98 000 98 000 
Investiční přijaté transfery od region.rad 2 039 600 2 039 542 
  25 270 150 25 229 992 
Podpora ostatních produkčních činností 2 033 050 1 764 240 
Vnitřní obchod 3 200 1 295 
Mateřské školy 28 100 28 093 
Základní školy 6 050 6 050 
Činnosti knihovnické 1 700 1 620 
Ostatní záležitosti kultury 48 400 48 400 
Rozhlas a televize 45 300 45 288 
Zájmová činnost v kultuře 296 500 295 229 
Sportovní zařízení v majetku obce 101 000 100 655 
Bytové hospodářství 353 400 326 032 
Nebytové hospodářství 584 250 527 402 
Pohřebnictví 50 100 49 194 
Komunální služby a územní rozvoj 1 113 500 1 098 757 
Sběr a svoz komunálního odpadu 16 950 12 342 
Využívání a zneškodňování kom.odpadů 165 000 164 758 
Využívání a zneškodňování ost.odpadů 1 500 1 200 
Ostatní nakládání s odpady 5 500 5 074 
Ostatní soc. péče a pomoc 59 000 57 569 
Požární ochrana 1 000 0 
Činnost místní správy 7 820 3 131 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 210 000 173 550 
Pojištění funkčně nespecifikované 3 300 3 237 
Převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně 0 4 624 822 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 200 140 
CELKEM PŘÍJMY 30 404 970 34 568 070 
 Zůstatek běžného účtu   12 756 800 20 700 283 
 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých 
půjč.prostředků  -1 034 500 -1 034 484 
CELKEM FINANCOVÁNÍ 11 722 300 19 665 799 
ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 42 127 270 54 233 869 

Název Rozpočet  
5/16 

Plnění k 
31.12.2016 

Podpora ostat. produkčních činností 1 166 660 1 066 873 
Správa v lesním hospodářství 92 930 92 380 
Celospolečenská funkce lesů 1 044 000 272 011 
Vnitřní obchod 55 650 22 286 
Cestovní ruch 30 500 1 130 
Silnice 5 046 000 1 013 946 
Ostatní záležitosti pozem. komunik.  330 000 7 871 
Provoz veřejné silniční dopravy 181 700 181 700 
Bezpečnost silničního provozu 888 000 551 419 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 58 000 0 
Pitná voda 615 000 8 695 
Odvádění a čištění odpadních vod 670 000 476 752 
Opravy drobných vodních toků 20 000 0 
Revitalizace říčních systémů 10 000 0 
Předškolní zařízení 686 000 621 639 
Základní školy 510 500 509 166 
Ostatní záležitosti předškolní výchovy 2 000 0 
Činnosti knihovnické 78 400 64 310 
Kultura 82 000 61 905 
Činnosti registrovaných církví 259 000 258 835 
Rozhlas a televize 102 000 39 901 
Ostatní záležitosti sděl. prostředků 31 000 28 840 
Zájmová činnost v kultuře - KD 1 329 200 715 413 
Ostatní činnosti a záležitosti kultury… 176 000 93 308 
Sportovní zařízení v majetku obce 1 248 200 676 736 
Tělovýchova 278 400 224 107 
Využití volného času dětí a mládeže  354 100 255 421 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 154 000 154 000 
Bytové hospodářství 1 079 100 988 038 
Nebytové hospodářství 1 189 500 980 835 
Veřejné osvětlení 898 000 442 443 
Pohřebnictví 1 048 000 891 743 
Výstavba a údržba míst. ing. sítí 182 000 181 700 
Územní rozvoj 7 000 0 
Komunální služby a územní rozvoj 6 216 100 4 192 456 
Sběr a svoz nebezpečného odpadu  55 000 54 625 
Sběr a svoz komunálního odpadu 486 600 455 476 
Sběr a svoz ostatních odpadů 220 000 200 431 
Ostatní nakládání s odpady 157 000 97 579 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 197 000 149 695 
Ost.činnosti souvis. se službami pro 
obyv. 1 000 1 000 
Ost. soc.péče a pomoc 
ost.skup.obyvat. 36 000 16 000 
Osobní asistence,pečovatel.služba 105 000 104 148 
Domovy 13 000 13 000 
Ost.služby a činnosti v obl.soc.péče 40 000 18 000 
Ochrana obyvatelstva 100 000 0 
Požární ochrana-dobrovolná část 149 600 89 431 
Zastupitelstva obcí 1 349 200 1 298 820 
Volby do zastupitelstev USC 24 870 24 861 
Činnost místní správy 1 593 700 1 307 084 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 107 000 84 552 
Pojištění funkčně nespecifikované 220 000 218 011 
Převody vlastním fondům 0 4 624 822 
Ostatní finanční operace 1 700 000 1 550 528 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 453 360 206 254 
ÚHRNEM VÝDAJE 42 127 270 25 590 175 
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     Letošní rok bude v rámci investic 
jedinečný především proto, že 
z rozpočtu obce se bude realizovat 
několik projektů za celkovou částku 
ve výši kolem 16 mil. Kč.  
     V předešlých letech se realizovalo 
mnoho projektů, na které se podařila 
získat dotace, a z toho důvodu se 
nám podařilo našetřit peníze na reali-
zaci projektů, na které není možné 
získat dotaci nebo dotace by 
z důvodů podmínek nebyla výhodná.   
     Jednou z hlavních akcí v letošním 
roce je celková rekonstrukce budovy 
bytového domu č.p. 276 v lokalitě 
pod „Pilou“. Více informací bude 
v samostatném článku.  
     Další akcí, která je již dříve při-
pravena a letos ji zahájíme, je snížení 
nivelity komunikace pod železnič-
ním podjezdem do „Matochového 
potoka“. Bude to náročná akce pře-
devším proto, že budeme muset ně-
jak zajistit, aby se nákladní vozidlo 
dostalo nad dráhu. A to především 
hasičské vozidlo. Bohužel nákladní 
vozy nám žádným jiným podjezdem 
neprojedou. Osobní vozy nebudou 
mít problém, protože mohou jezdit 
podjezdem u „Bučků“.  
     Další akcí je vybudování posilov-
ny v podkroví šaten SK Lidečko. 
Moc bychom chtěli, aby se to letos 
podařilo. Prostor, který se uvolní ve 
spodním pavilonu mateřské školy, 
kde je doposud posilovna, bude re-
konstruován a tím vytvořen prostor  
pro různé pracovní činnosti. Přestě-
hujeme tam i keramickou pec, budou 

tam pracovní stoly, no zkrátka pod-
mínky pro pracovní činnosti různých 
druhů. Využívat tento prostor mohou 
složky a organizace, které potřebují 
něco vyrábět, děti ze základní školy 
a samozřejmě občané na různé akti-
vity, kde se něco vyrábí. Nová posi-
lovna bude oproti stávající na větším 
prostoru.  
     Na obecních garážích bude na ce-
lé ploše provedeno zateplení stropu a 
položení nové pochůzífólie PVC - P.  
     V podkroví Společenského centra 
se bude pokračovat v budování trvalé 
expozice o historii naší obce a o ži-
votě v ní.  
     V případě, že se podaří dořešit 
majetkoprávní vztahy, zahájí se prá-
ce na nové autobusové zastávce 
v dolní části obce.  
     Kromě uvedených prací se bude 
pokračovat v rozšiřování inženýr-
ských sítí ve třech lokalitách v obci 
včetně toho, že se připraví plocha 
pro podkladní vrstvy nových komu-
nikací v daných lokalitách, kde se 
plánuje nová výstavba rodinných do-
mů. Je toho skutečně mnoho, co 
chceme udělat. A to další menší akce 
zde nejsou uvedeny.  
     Kromě stavebních prací budeme 

pokračovat v opravách a hlavně 
v údržbě veřejných prostranstvích, 
protože všichni víme, jak je důležitý 
pořádek a úklid v obci. Určitě neza-
pomínáme na podporu různých kul-
turně společenských a sportovních 
akcí v obci. V letošním roce kromě 
tradičních akcí, o kterých budete 
včas informováni, nás čekají posled-
ní neděli v srpnu „Dožínky“, které 
po třech letech pořádá naše obec. 
Střídáme se s obcemi Horní Lideč a 
Střelná. 
     Plánů je skutečně mnoho a věřím, 
že se jako každý rok zase posuneme 
v rozvoji o kus dál. Moc bych si přál, 
aby se každý z nás zapojil do života 
v obci alespoň tím, že se zúčastní ně-
jaké akce, která v naší obci je. Každá 
akce stojí nemalé úsilí pořadatelů a 
je škoda, že někdy zájem občanů ne-
ní takový, jaký by mohl být. Všichni 
časem poznáváme, že nejdůležitější 
jsou vztahy, sounáležitost, pospoli-
tost, jak v rodinách, tak i v obci. Prá-
vě účast na akcích v obci je možností 
se setkat a popovídat si. 
     Přeji nám všem, aby se v naší ob-
ci udržovaly dobré vztahy, pospoli-
tost a sounáležitost k Lidečku a tím o 
rozvoj naší obce nemusíme mít oba-
vy. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

BBBYTOVÝYTOVÝYTOVÝ   DŮMDŮMDŮM   ČČČ...PPP. 276 . 276 . 276 ---   LOKALITALOKALITALOKALITA   „U „U „U PILYPILYPILY“““   

PPPLÁNYLÁNYLÁNY   VVV   TOMTOTOMTOTOMTO   ROCEROCEROCE   

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
P R O B Ě H N E  V  S O B O T U              
20.  KVĚTNA 2017 PŘED OÚ,   
OD 7.00 DO 10.00 H. 
Velkoobjemový odpad můžete také 
vozit na Sběrné místo každé pondělí 
a středu od 8.00 do 16.30 hod. a 
v sobotu od 7.30 do 10.30 h.     

     Většina z nás zaznamenala, že 
dochází k rekonstrukci bytového do-
mu čp. 276, který Obec Lidečko mu-
sela nařízením soudu převzít do své-
ho vlastnictví.  
     Rekonstrukci provádí místní ře-
meslníci nebo z blízkého okolí na 
základě předložených nabídek. Po 
rekonstrukci v prvním patře a v dru-
hém vznikne 5 nových bytů. Z toho  
v 1. patře jeden byt 2+1 a dva byty 
1+1, v 2. patře jeden byt 2+kk a je-
den byt 3+kk. Celková rekonstrukce 
včetně zateplení by měla stát do 5 
mil. Kč.  

     Když se nic mimořádného nesta-
ne, mohli by první nájemníci být 
v bytech na začátku příštího roku. Po 
dokončení rekonstrukce 1. a 2. patra 
bude rekonstruován jeden byt 
v přízemí. Zájemce o pronájem bytu 
máme, ale rozhodnuto není. Zastupi-
telstvo obce schválí bytovou komisi, 
která doporučí radě obce, komu se 
byty dají do pronájmu.  
     Žádosti o pronájem bytů stále 
můžete zasílat poštou nebo osobně 
na obecní úřad. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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společně investovat je to, aby měl 
enormní zájem, aby se mu finanční 
prostředky co nejdříve vrátily, a tím 
by i služby a vlastní fungování mo-
torestu mohlo být na velmi vysoké 
úrovni. Uvidíme, jestli se na naši 
výzvu někdo přihlásí, protože sku-
tečně hledáme silného nájemce 
s  kapitá lem a  zkušenos tmi 
v provozování takových zařízení.  
     V případě, že se nikdo nepřihlásí, 
zvažujeme uspořádání veřejné schů-
ze, kde by občané mohli o této pro-
blematice diskutovat a vyjádřit svůj 
názor na řešení motorestu. Rekon-
strukcí chceme také docílit toho, že 
to již nebude motorest, ale Hotel u 
Čertových skal. O vývoji problema-
tiky motorestu budete informováni.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

     V článku s nadpisem „Plány 
v tomto roce“ jsem záměrně neuvedl 
Motorest Čertovy skály, protože se 
jedná o velmi složité téma, kterému 
by celý Zpravodaj nestačil.  
     Motorest Čertovy skály je 
v majetku naší obce. Během posled-
ních let jsme investovali do budovy 
a to do zateplení střechy a výměny 
krytiny na celé střeše. Byla vyměně-
na okna a zakoupen nový kotel se 
zásobníkem na pevná paliva. Bohu-
žel dosloužila vnitřní část motorestu, 
spíše již nevyhovuje dnešním poža-
davkům alespoň na standard. Z toho 
důvodu je dokončena studie na cel-
kovou rekonstrukci motorestu. Stu-
die počítá s tím, že v přízemí bude 
bazén, vířivka, sauny, masérka a u 
pokojů je plánována celková rekon-
strukce včetně nového sociálního 
zařízení, počítá se s novou kuchyní a 
s rekonstrukcí vzhledu i dispozice 

vlastní restaurace atd. Z předchozí 
věty je zřejmé, že se jedná o velmi 
finančně náročnou rekonstrukci asi 
20 až 35 mil. Kč. Je to velký oříšek -  
spíše pořádný strom plný ořechů.  
     V této fázi je schválen tento po-
stup. Bude vyvěšena výzva na pro-
nájem motorestu na 20 až 25 let s 
tím, že nájemce - provozovatel se 
bude investičně spolupodílet na re-
konstrukci motorestu. 
     Zásadní prob lém nas tane 
v případě, že se nikdo nenajde. V té 
chvíli se otevírá několik variant. Jed-
na z nich je prodej motorestu Čerto-
vy skály ve stavu, v jakém je. Další 
varianta je provést rekonstrukci na 
náklady Obce Lidečko a dát hotel do 
pronájmu a nebo jej po rekonstrukci 
provozovat. Všechny varianty mají 
svá pozitiva, ale také záporné strán-
ky. Základní myšlenka toho, aby se 
hledal nájemce s tím, že budeme 

MMMOTORESTOTORESTOTOREST   ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   

INFORMACE Z MATRIKY 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 

OBYVATELSTVO r. 2016 muži ženy celkem 
počet obyvatel 912 881 1793 

přihlášení k trvalému pobytu 9 16 25 

odhlášení z trvalého pobytu 10 11 21 

zemřelo 14 8 22 

narozeno 9 8 17 
průměrný věk – – 39,223 

     Byla vydána obecně závazná vyhláška o volném po-
hybu psů na našem území. Podle vyhlášky každý pes 
musí mít na obojku známku nebo bude označený čipem. 
Známky bezplatně dostanete na obecním úřadě. 
     I bez ohledu na vydanou vyhlášku se pes bez svého 
pána nesmí pohybovat po obci. To již dávno řeší zákon. 
Kdyby totiž volně pobíhající pes cokoliv způsobil, ško-
du hradí majitel psa. Největší problém mají děti, které se 
volně pobíhajícího psa přirozeně bojí a mohou uskočit 
třeba pod kola auta atd. A neštěstí je na světě. Samozřej-
mě, že se může stát, stává se to a bude se to stávat,  že i 
přes mnohá opatření pes majiteli uteče. Důležité je, aby 
jej majitel hledal. Když vám pes uteče, hned volejte na 
obecní úřad. Pokud je to o víkendu nebo po pracovní 
době, volejte starostovi nebo místostarostovi. Často totiž 
už nám někdo volal, že viděl pobíhajícího psa tam či 
tam. Můžeme ho mít také doma, protože nám jej mezi-
tím někdo dovezl.  
     Tady upozorňuji na vyhlášku, která ukládá povinnost 
majitele psa dát na obojek psí známku. Velmi by nám to 
pomohlo, protože jsme schopni rychle zjistit, čí je to 
pes, a tak můžeme hned volat majiteli, který třeba ani 
neví, že mu pes utekl. Pro ještě větší přehled v roce 

2018 při placení poplatku za psa dostanete novou znám-
ku, kde bude vyraženo vaše číslo domu. V té chvíli je 
velmi rychlá možnost najít majitele psa. Kdo bude chtít, 
může si zajít pro novou známku s novým číslem už i le-
tos.  
     Věříme, že máte své pejsky rádi a když vám uteče, 
chcete, abyste ho co nejdříve našli. To je i naším zájmem, 
protože často utečení psi končí u nás.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

PPPSISISI   VVV   NAŠÍNAŠÍNAŠÍ   OBCIOBCIOBCI   
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     Tuhle jednoduchou otázku si kla-
du vždy, když narazím na pohozený 
odpad při mých toulkách nejen po 
lesích, loukách, ale i vesnicích či 
městech.  
     Proč to ti lidé dělají? Co je k to-
mu vede? Kdo je takhle vychoval? 
Cožpak si neuvědomují, že svým 
hloupým počínáním hyzdí své okolí, 
ve kterém i oni sami žijí? Lhostej-
nost některých jedinců k přírodě, ale 
i ke svému okolí je opravdu trystní. 
Pokud nezačneme být k přírodě ohle-
duplní a šetrní, určitě nás jako lid-
stvo dobré vyhlídky nečekají.  
     Vzhledem k vývoji lidstva se toho 
trochu děsím. Dnes planetu Zemi 
obývá 7 miliard lidí. Vědci předpo-
kládají, že do roku 2050 počet oby-
vatel stoupne na závratných 9 mili-
ard. Ze statistik vyplývá, že každou 
druhou vteřinou se na planetě narodí 
dítě. Tato neuvěřitelná masa lidí vy-
produkuje denně obrovské množství 
tun odpadu. Vždyť již nyní je naše 
planeta zaplavena miliony a miliony 
tun odpadu, že některé světové méně 
ekonomicky zdatné země, ale i svě-
tové velmoci si s tím neví rady. Asi 
nejhůře jsou na tom indická Ludhia-
na, mongolský Ulanbatar (zde je nej-
více znečištěné ovzduší na světě) 
nebo čínské Lin-Fen. Co se týká od-
padů, je na tom Indie nejhůře ze 
všech. Moře, vodní toky, lesy, louky, 
pouště jsou toho jen důkazem. Všude 
tam plave nebo se válí neuvěřitelné 
množství odpadu vyprodukovaného 
lidmi. Co je nám předkládáno v tele-
vizi - čisté moře, neporušené korálo-
vé útesy, lesy přirozené, divoké bez 
zásahu člověka, to je bohužel již jen 
zlomek toho, co nám zbylo. To je 
potřeba chránit všemi možnými pro-
středky. Pokud se lidstvo nevzpama-
tuje ze svého megalomanství a 
chamtivosti, i ten zbytek krásy čeká 
stejný osud, ostatně jako lidstvo sa-
motné, tedy zkáza a zánik. 
     Ale vraťme se k nám. Stačí, když 

se zajedete podívat do meandru poto-
ka v Lomensku. Nebo si projděte 
smrčiny od motorestu směrem na 
Pulčiny. Všude tam naleznete feno-
mén dnešní doby tzv. PET láhve . A  
nejen ty. Ale jsou to i jiné lokality v 
našem blízkém okolí, kde se nachází 
odpad či černá skládka, jako napří-
klad Račné, polní cesty a příkopy 
nad drahou či lesa za Čertovými ska-
lami atd. Příkopy podél hlavní cesty 
- to je vizitka převážně nás - řidičů. 
Velké množství odpadu zanechají po 
sobě turisti, houbaři, ale i těžaři dře-
va. Všechny do jednoho pytle určitě 
neházím. Klidně se ale s kýmkoliv 
vsadím, že když zajdu do míst, kde 
proběhla těžba či jen prořezávka dře-
va, zaručeně najdu nejednu „petku“, 
konzervu, kanystr od olejů či benzí-
nu. V horším případě i vyzutou pne-
umatiku nebo jako nedávno dva fil-
try do traktoru zamaskované u koře-
nu buku. Myslím, že i kdyby se po-
kuty za zakládání černé skládky 
zdvojnásobily, některé jedince to  
neodradí. 
     Dva příklady za všechny. Loni 
můj dobrý kamarád hajný šel na kon-
trolu po provedené těžbě dřeva. Po 
příchodu na místo se doslova zhrozil. 
Všude samý odpad nejrůznějšího 
druhu. Okamžitě kontaktoval firmu, 
která těžbu provedla s tím, že dokud 
si po sobě neuklidí, nezaplatí jim ani 
korunu. Do dvou dnů bylo vše v po-
řádku. Jen je dobré se nebát a oka-
mžitě reagovat. 
     Nejvíce kilometrů nachodím po 
lesích a loukách v jarních měsících. 
Nevěřili byste, jaké množství odpadu 
donesu domů. Samozřejmě převažují 
„petky“. Proto od jisté doby igelitový 
pytel či taška se staly součástí mého 
batohu.  
     Při nedávné návštěvě slovenských 
hor, konkrétně CHPO Poľana, jsme s 
kamarádem denně donesli plný batoh 
nejrůznějšího odpadu. Převážně plas-
tové láhve a kanistry.  Bača, u které-

ho jsme byli ubytováni, nevěřil svým 
očím a trochu tápal, kvůli čemu jsme 
tam vlastně přijeli. 
     Bohužel díky nezodpovědnosti 
lidí začínají být postiženy i tak krás-
né a divoké lesy, jako je například 
Poľana. Jaro je tady. Sníh roztál. Co 
bylo pod ním schované, je nyní vi-
dět. Je potřeba otevřít oči a uvědomit 
si, že přehlížením věcí nic nedosáh-
neme a ničemu nepomůžeme. Jasné 
je, že odpadky samy od sebe nezmi-
zí. Ale pokud každý z nás se alespoň 
trochu zapojí do ochrany životního 
prostředí, mnohé se může zlepšit. 
Bezohledných lidí, kterým je všech-
no jedno, je plný svět, ale nás, kte-
rým na přírodě záleží, je určitě víc. 
Jen je potřeba jim ukázat ten správný 
směr. Musí se naučit dodržovat to 
nejzákladnější pravidlo, a to je, že 
odpad patří do popelnice a ne do lesa 
či potoka. Myslím, že by odpadu v 
přírodě minimálně o polovinu ubylo. 
Ale ne všechno patří do popelnice. 
Pro někoho možná hloupé a zbyteč-
né, ale je dobré odpad třídit. Protože 
zrecyklovaný nám poslouží ještě ně-
kolikrát. Je to jen o vůli chtít. Jakmi-
le se to člověk naučí, vryje se mu 
třídění pod kůži a zvykne si. Potom 
už nad tím ani nepřemýšlí a dělá to 
tak nějak automaticky.V první řadě 
by měl začít každý sám u sebe. Po-
rozhlédnout se kolem sebe a třeba 
vyčistit potok v místě bydliště. Mně 
se v loňském roce podařilo naplnit 3 
pytle odpadu, co přinesla voda. Nebo 
se projít po lese s pytlem v ruce a 
vysbírat vše, co do něj nepatří. Ať 
jsou ty naše valašské lesy ještě o ně-
co krásnější. Teď v jarních měsících 
je to nejvíce vidět. Nestyďme se se-
hnout a zvednout papírek, petku či 
jiný odpad. Nebojme se pokárat to-
ho, kdo záměrně škodí životnímu 
prostředí. Poučme i naše děti, jak se 
mají k přírodě, ale i v přírodě chovat. 
V tom je možná naše budoucnost. 
     Proč? Protože je to naše Země, 
naše republika, náš kraj, naše obec, 
naše Lidečko! 

Petr Lysáček 
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     Při provádění požárně nebezpeč-
ných činností spojených s hospodaře-
ním v lesích a spalování hořlavých 
látek na volném prostranství jsou sta-
noveny následující podmínky: 
1. oznámit před zahájením pálení 

den, dobu, místo pálení a jméno 
osoby odpovědné za pálení kraj-
skému operačnímu a informační-
mu středisku Hasičského záchran-
ného sboru Zlínského kraje (dále 
jen „HZS kraje“); krajské operač-
ní a informační středisko může 
spalování zakázat. 

2. pálení smí provádět nejméně 
dvoučlenná skupina s určením 
odpovědné osoby, která musí být 
starší 18 let, 

3. osoby provádějící pálení musí být 
prokazatelně seznámeny s pra-
covními postupy, s pravidly pále-
ní, způsobem přivolání pomoci, 
zvláštnostmi pracoviště z hlediska 
požární ochrany, 

4. místo pro ohniště nesmí být v 
blízkosti suchých travin, na raše-
liništích, na pařezech a jiných po-
žárně nebezpečně místech; ohniš-
tě nesmí být blíže než ve vzdále-
nosti 20 metrů od jehličnatých 
porostů první věkové třídy, 

5. místo pro ohniště musí být v době 
bez sněhové pokrývky izolováno 
pruhem širokým nejméně 1 metr, 
ve kterém se odstraní veškerý 
hořlavý materiál až do úrovně mi-
nerální půdy, 

6. pálení lze zahájit jen v první polo-
vině pracovní směny, 

7. prostor, ve kterém je prováděno 
pálení, lze opustit až po úplném 
uhašení a řádném ochlazení 
ohniště; zuhelnatělé zbytky je 
nutno shrnout minimálně půl met-
ru od okraje ohniště směrem do 
jeho středu, 

8. po provedeném pálení musí být 
každé ohniště po dobu 5 dnů, ne-
bo do doby vydatného deště ale-
spoň jednou denně kontrolováno; 
tato povinnost odpadá při pálení 

za sněhové pokrývky, 
9. pálení je zakázáno zahajovat, pří-

padně musí být ukončeno za sil-
ného větru !! 

 

     Při rozdělávání ohňů v přírodním 
prostředí jsou stanovena následující 
opatření: 
1. je zakázáno rozdělávat oheň v le-

se a do vzdálenosti 50 m od okra-
je lesního pozemku, 

2. na rašelinových pozemcích, ve 
vysoké trávě, ve vzdálenosti 100 
m od stohů dozrávajícího obilí, 
strnišť; dále i plošné pálení slámy 
na polích, 

3. v rekreačních zařízeních, dět-
ských táborech a veřejných tábo-
řištích (dále jen „rekreační zaříze-
ní“) lze ohniště rozdělávat jen na 
vyhrazeném prostoru; rozdělávání 
ohňů je zakázáno v těsné blízkosti 
stanů a obytných přívěsů. 

 

     Místem se zvýšeným nebezpečím 
vzniku požáru se rozumí: 
a) lesní porosty 
b) suché travní porosty na veřejných 

prostranstvích 
 

     Podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru: 
(1)V době zvýšeného nebezpečí vzni-
ku požáru na místech zvýšeného ne-
bezpečí vzniku požáru nelze: 
a) rozdělávat nebo udržovat otevře-

né ohně bez přítomnosti osoby 
starší 15 let mimo místa k tomu 
určená (např. veřejná tábořiště, 
otevřené krby, ohniště ohraničená 
nehořlavým materiálem), 

b) kouřit mimo k tomu vyhrazená 
místa, 

c) odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty, 

d) spalovat hořlavé látky na volném 
prostranství, 

e) používat zábavnou pyrotechniku 
nebo obdobné výrobky využívají-
cí otevřený oheň (např. létající 

lampióny štěstí). 
(2)Osoby zakládající ohně a mani-
pulující s otevřeným ohněm jsou 
povinny: 
a) zajistit, aby místo pro rozdělávání 

ohně bylo izolováno od všech 
snadno zápalných látek, 

b) při změně klimatických podmí-
nek, především v případě sílícího 
větru, pálení ohňů předčasně 
ukončit. 

     Za účelem zajištění preventivních 
opatření proti vzniku lesních požárů 
v souvislosti s činnostmi prováděný-
mi při hospodaření v lese musí práv-
nická osoba, podnikající fyzická oso-
ba nebo fyzická osoba při pálení do-
držovat tato požárně bezpečnostní 
opatření: 
a) oznámit před zahájením pálení 

den, dobu, místo pálení a jméno 
osoby odpovědné za pálení HZS 
kraje; který může stanovit další 
opatření proti vzniku a šíření po-
žáru nebo spalování zakázat, 

b) zajistit, aby pálení prováděla 
nejméně dvoučlenná skupina s 
určením odpovědné osoby, která 
musí být starší 18 let. 

Více informací naleznete na strán-
kách HZS Zlínského kraje: http://
www.hzscr.cz/zlinsky-kraj 
Josef Janáč - preventista SDH Lidečko 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
     V sobotu 25. února 2017 se usku-
tečnil v tělocvičně Mateřské školy 
Lidečko turnaj ve stolním tenise ne-
registrovaných hráčů.  
     Turnaje se zúčastnilo 38 mužů 
z Lidečka a okolí. Vítězem se stal 
Zdeněk Bazalka z Liptálu. Na pěk-
ném sedmém místě se umístil Pavel 
Psota starší. V kategorii žen zvítězila 
rodačka z Lidečka Eva Holečková 
(roz. Bučková). V kategorii starší 
žáci zvítězil Pavel Psota mladší.  
     Chci poděkovat rovněž všem, 
kteří pomohli s organizací turnaje. 

Ing. Karel Zádrapa 
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     V průběhu roku 2016 bylo na 
území naší obce evidováno 22 trest-
ných činů: 
13 x ohrožení pod vlivem návykové 
látky podle §274 odst. 1 trestního 
zákoníku 
3 x krádež podle §205 odst. 1 písm. 
a) a b) trestního zákoníku 
1 x podvod podle § 210 odst. 1 trest-
ního zákoníku 
1 x maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání podle  §337 odst. 1 
písm. a) trestního zákoníku 
2 x podvod podle  § 209 odst. 1 trest-
ního zákoníku 
1 x usmrcení z nedbalosti  § 143 
odst. 1 trestního zákoníku 
     U trestné činnosti je nutné upo-
zornit i na případy nájezdu osob, kte-
ré vyhledávají a oslovují především 
starší občany a těmto se snaží pod 
nějakou záminkou (prodejem zboží) 
dostat se do RD a následně něco od-
cizit. V těchto případech je žádoucí, 
bezodkladně informovat policii. Dů-
ležité je také zabezpečit svůj maje-
tek, zejména uzamykáním zámků 

dveří. V motorových vozidlech nene-
chávat viditelně peněženky a tašky a 
jiné cennosti. 
     Na území obce Lidečko bylo dále 
evidováno 211 přestupků. Písem-
nou formou byly zpracovány tyto 
níže uvedené přestupky: 
2 x přestupek proti majetku podle  § 
50 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 
200/1990 Sb. 
2 x přestupek proti občanskému sou-
žití podle § 49 zák. č. 200/1990 Sb. 
1 x přestupek proti veřejnému pořád-
ku podle § 47 zák. č. 200/1990 Sb. 
1 x přestupek na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomanie-
mi podle § 47 zák. č. 200/1990 Sb. 
1 x přestupek proti lesnímu zákonu a 
zákona o myslivosti podle § 53 odst. 
1 písm a), g), zák. č. 289/1995 Sb. 
1 x přestupek na úseku elektronic-
kých komunikací podle § 119odst. 1 
písm. e) zák. č. 127/2005 Sb. 
2 x přestupek v dopravě podle § 
125c odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb. 
18 x přestupek v dopravě podle § 
125c odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb. 

     Počátkem roku 2017 došlo 
k opakovaným přestupkům proti ma-
jetku, kdy se neznámému pachateli 
bez předchozího užití násilí podařilo 
vniknout do neuzamčených motoro-
vých vozidel, které prohledal a popří-
padě z nich odcizil různé věci. Zde se 
jednalo i o lehkovážnost místních 
občanů, kteří mají zákonnou povin-
nost si sami řádně zabezpečit svůj 
majetek, v opačném případě se sami 
dopouštějí přestupku a dávají mož-
nost k páchání přestupků a trestné 
činnosti. 
     Od 20. února 2016 nabyla účin-
nost novely zákona č. 361/2000 Sb. , 
která mimo jiné zavádí novou povin-
nost pro chodce, a to mít na sobě 
reflexní prvky. Pohybuje-li se cho-
dec mimo obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okraji vozovky 
v místě, které není osvětleno veřej-
ným osvětlením, je povinen mít na 
sobě prvky z retro reflexního materi-
álu umístěné tak, aby byly viditelné 
pro ostatní účastníky provozu na po-
zemních komunikacích. 

Upozornění 

OOOCHRANACHRANACHRANA   MAJETKUMAJETKUMAJETKU   ---      POHYBPOHYBPOHYB   CIZÍCHCIZÍCHCIZÍCH   OSOBOSOBOSOB   VVV   OBCIOBCIOBCI   
     Zastupitelstvo obce Lidečko 
schválilo obecně závaznou vyhlášku, 
kterou zakázalo na celém území obce 
Lidečko podomní prodej zboží a slu-
žeb.  
     To znamená, že nikdo nemá co 
chodit po domech a něco nabízet. 
Jestliže vás někdo takto navštíví,  
můžete zavolat Policii ČR a přede-
vším se nemusíte s tím, kdo něco na-
bízí, vůbec bavit. Stačí říci, že naše 
obec má vyhlášku, kterou tímto svým 
chováním porušují. I přesto, že vy-
hlášku máme, skupina lidí jezdila po 
obci a nabízela úsporu elektrické 
energie a plynu. Jedná se sice o spo-
lečnost, která je v pořádku – nejedná 
se o podvodníky, ale i přesto nemají 
co chodit po domech. Pouze kdyby si 

telefonicky s vámi domluvili schůz-
ku, se kterou byste dopředu souhlasi-
li. Když jsem na základě telefonátů to 
začal s nimi řešit, říkali mi, že chodili 
jenom po svých klientech Samozřej-
mě, že to nebyla pravda. Bohužel ve 
většině případů, pokud někdo chodí 
po domech, jedná se o podvodníky a 
mnohdy o lidi, kteří ani nemají zájem 
něco prodat, ale spíše si bez vašeho 
dovolení něco odnést.  
     Chci na vás apelovat, abyste niko-
ho cizího do svého domu bez před-
chozí dohody nepouštěli. Není tomu 
dávno, co se stalo v některých sou-
sedních obcích a bohužel i u nás, že 
cizí lidé za bílého dne přišli 
k rodinnému domu, a když zjistili, že 
je odemčeno, vstoupili do domu a 

samozřejmě začali hledat něco, co by 
se mohlo odnést. Když byli přichyce-
ni, samozřejmě byli velmi pohotoví a 
říkali, že volali a zvonili a že hledají 
tu nebo tu rodinu a zda je neznají, a 
nebo použili další výmluvy. Jedná se 
o lidi se skvělou výřečností a mnoh-
dy jim lidé uvěřili a pak zjistili, že 
jim chybí to či ono. Stalo se, že  do-
mácí byli na zahradě a cizí lidé jim 
chodili po domě nebo dokonce se 
v kuchyni potkali s cizími lidmi. Byť 
mnozí z nás na to nejsme zvyklí, za-
mykejme své domy, i když jdeme na 
zahradu nebo do dílny. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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     Dne 7. 1. 2017 se konala výroční 
schůze místní skupiny ČČK, na které 
výbor seznámil přítomné se svou 
činností  za rok 2016.  
     První akcí ze začátku roku bylo 
Odpoledne pro ženy, dále obnova 
léků a zdravotního materiálu do 
brašen, které jsou zapotřebí k službě 
první pomoci při různých akcích, 
sbírka brýlí a poštovních známek pro 
misie, přednáška první pomoci pro 
děti z místní MŠ a ZŠ s názornými 

VÝBOR MS ČČK UKONČIL SVOU DLOUHOLETOU ČINNOST                              
A PŘEDAL ŠTAFETU DALŠÍ GENERACI 

    V rámci „měsíce března – měsíce 
knihy“ si děti v naší knihovně ve 
středu 22. března 2017 vyráběly zá-
ložky do knihy z nejrůznějších mate-
riálů. Ve středu 5. dubna 2017 pro-
běhlo Velikonoční tvoření k blížícím 
se velikonočním svátkům. Děti s vel-
kým nadšením, zájmem a radostí 
přicházejí do naší knihovny k jaké-
mukoliv tvoření a vyrábění. Máme z 
toho velkou radost. 
     Jako každý rok i letos jsme se 
přidali k celorepublikové akci kniho-
ven „Noc s Andersenem“, která pro-
běhla z pátku 7. dubna na sobotu 8. 
dubna 2017. Akce byla určena pro 
žáky třetí třídy. Celou akcí je prová-
zela kniha Krkonošské pohádky a 
dokonce se s Krakonošem setkali i 
osobně. Děti více a blíže poznaly 
knihovnu, jak přes den, tak v noci. 
Společně v knihovně přespaly a zdá-
ly se jim, jak jinak, než kouzelné 
pohádkové sny. Zahrály si společně 
spoustu her, prožily mnoho legrace, 
zábavy a velkým potěšením byla ná-

vštěva Krakonoše a vzácných hostů, 
kteří jim přišli přečíst z knihy. Na 
tuto akci se třeťáci poctivě a nadšeně 
připravovali už měsíc předem, kdy 
docházeli do knihovny a plnili nej-
různější úkoly týkající se knih a lite-
ratury.  Jejich nadšení bylo pro nás 
velkým potěšením. 
     Nově si malí čtenáři v dětském 
oddělení mohou půjčit kromě knížek 
a deskových her také tematické vaky 
obsahující nejen knihy, ale také 
ostatní pomůcky či hry vztahující se 

ke zvířatům. Momentálně si mohou 
vybrat z 6 tematických vaků: KO-
NÍK, PEJSEK, KOČIČKA, ŽABKA, 
OVEČKA, MEDVÍDEK. Vaky lze 
využít pro společné rodinné čtení, 
poznávání a zábavu. Děti si díky nim 
mohou najít rychleji cestu ke čtení, 
získají podněty pro rozvoj znalostí a 
fantazie a mohou si díky jeho obsahu 
i hezky zahrát. 
     Máme radost, že děti moc rády 
přicházejí do naší knihovny a čtou. 
Zveme také i všechny ostatní čtenáře 
všech věkových kategorií.  

knihovna Lidečko 

IIINFORMACENFORMACENFORMACE   ZZZ   KNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNY   

u ká zka mi ,  s ou t ěž  M la d ýc h 
zdravotníků v Brumově, Vsetíně a 
posléze ve Znojmě, každoroční jarní 
úklid místního parku, roznášení 
volebních lístků, zdravotní dozor při 
farmářských slavnostech v Lidečku a 
atletických závodech v Horní Lidči, 
obsluha při posezení s důchodci.  
Členky výboru také pomáhaly přes 
rok oblastnímu spolku ve Vsetíně 
s různými aktivitami a na závěr roku 
akce nejnáročnější – příprava a 

prodej zabijačkových specialit na 
Lidečkovském jarmarku. 
     Předsedkyně místní skupiny ČČK 
pak poděkovala všem členkám 
výboru za dlouholetou obětavou 
činnost a ohlásila ukončení aktivní 
činnosti tohoto výboru. Pod vedením 
paní Marie Kulíškové pracoval výbor 
25 let. 
      Pevně věříme, že se díky 
dobrému kolektivu, který si za ta léta 
vytvořily, budou i nadále setkávat a 
pomáhat nově zvolenému výboru 
v jejich snaze, alespoň z poloviny 
vyvíjet takovou aktivitu jako ony, 
což vzhledem k časovému vytížení 
maminek s malými dětmi nebude 
zrovna snadné. Jménem nově 
zvoleného výboru jim děkujeme a 
těšíme se na úzkou spolupráci.                                                                                               

nový výbor MS ČČK Lidečko 
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     S jarem se začal probírat i včelař-
ský kroužek (VKM), proto bych vás 
rád informoval o současném stavu. 
     Během loňského roku došlo k 
obměně vedoucích - starší žáky (5 
dětí) vede p. S. Brhel, mladší žáky 
(6 dětí) vede p. R. Šoman, který vy-
střídal J. Fuska. Toho letos čeká ma-
turita, a tak (bohužel) musel dát 
přednost škole. Rádi bychom mu 
touto cestou poděkovali za dosavad-
ní práci. 
     Z činnosti za uplynulý rok musím 
vzpomenout účast v soutěži Zlatá 
včela v Buchlovicích. V rámci do-
provodného programu jsme měli 

možnost navštívit archeoskanzen 
Modrá a expozici Živá voda. Během 
roku jsme také tvořili výrobky z 
vosku, které si pak děti prodávaly na 
místním jarmarku. Důstojným za-
končením roku byla všemi očekáva-
ná „besídka”, při které jsme se sešli 
u naší klubovny a udělali si táborák 
na sněhu. 
     V tomto roce se scházíme 1x týd-
ně. Mladší žáci každou středu v 
17.00 h a starší v pondělí v 16.00 h. 
Zimu jsme strávili v klubovně Spol. 
centra nad teorií, ale s jarem už vy-
rážíme „do terénu” - pracujeme se 
včelami (máme 2 školní včelstva), 

chodíme na procházky do přírody a 
také zvelebujeme prostředí naší 
vlastní klubovny nad školním hřiš-
těm. 
     Na dveře už klepou včelařské 
soutěže. Nejbližší nás čeká už 10.4. 
ve Francově Lhotě. Tady ještě nebu-
deme soutěžit naostro, jde spíše o 
„rozcvičku” a přátelské setkání 
kroužků z blízkého okolí (i sloven-
ského). V loni se nám vcelku dařilo, 
děti - zvláště mladší - se umístily v 
první polovině pořadí. Další soutěž 
je hned 22. 4. - okresní kolo celostát-
ní soutěže Zlatá včela v Bystřici pod 
Hostýnem. V minulém ročníku jsme 
sice příliš neoslnili, ale věřím, že 
nabyté zkušenosti nám letos mohou 
pomoci k solidnímu umístnění. Náš 
kroužek už vychoval i celostátní ví-
těze a rádi bychom na tyto úspěchy 
navázali. Nechceme ale, aby se sou-
těžní výsledky staly naším jediným 
cílem! 
     Během na delší trať je celková 
rekonstrukce školní včelnice a klu-
bovny. 
     Dovolte mi na závěr poděkovat 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
pomohli nebo pomáhají kroužku v 
jeho činnosti. 
     Rád bych také pozval případné 
zájemce (nejen z řad dětí) na návště-
vu - možná vás svět včel osloví… 

Robert Šoman 

HHHLEDÁLEDÁLEDÁ   SESESE   OBECNÍOBECNÍOBECNÍ   „„„ŽURNALISTAŽURNALISTAŽURNALISTA”, ”, ”, ANEBANEBANEB   NAPIŠNAPIŠNAPIŠ   ČLÁNEKČLÁNEKČLÁNEK   OOO   DĚNÍDĚNÍDĚNÍ   VVV   OBCIOBCIOBCI   ………   

Sladká odměna po soutěži, duben 2016, Velehrad 

     Hledáme šikovného člověka, kte-
rý by měl chuť psát kratší (či delší) 
články o dění v naší obci. Někoho, 
kdo by měl přehled o jednotlivých 
akcích a byl by ochoten napsat něko-
lik slov o tom, jaká akce byla, co se 
tam odehrálo, kdo se jí zúčastnil atd.  
     Samozřejmě není možné, aby byl 
člověk na všech akcích, ale je potře-

ba, aby věděl, že se akce konala, a 
na základě několika otázek 
(telefonátu) by zjistil od lidí, kteří na 
akci byli, informace o dění, dostal 
nebo by sám vyfotil několik fotek 
(není potřeba profesionální, ale stačí 
dokumentační foto) a výstupem by 
byl článek, který se dá využít na in-
ternetové stránky obce, informační 

portály, do obecního zpravodaje, 
kroniky  či novin.  
     Práce by byla formou dohody o 
provedené práci. 
     Pokud tě nabídka zaujala, dej 
nám prosím vědět na e-mailovou 
adresu obce: lidecko@centrum.cz a 
domluvíme se, jak by vše probíhalo. 

Ing. Jaroslav Rumánek 
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     Letošní plesová sezona byla zahá-
jena v sobotu 14. ledna Mysliveckým 
plesem. Myslivecké sdružení Černava 
pořádalo ples ve všech prostorách 
Společenského centra a pro hosty 
byly připraveny zvěřinové speciality 
a bohatá tombola. O pěknou atmosfé-
ru se postarala dechová hudba STŘÍ-
BRŇANKA. 

     Následující sobotu si na své přišli i 
příznivci nápaditých převleků, neboť 
21. ledna byly Klubem přátel školy 
pořádány „Maškarní plesy”, odpoled-
ne pro děti a večer pro dospělé. Za 
pomocí 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 a soutěží pod vede-
ním animátorky a moderátorky Han-
ky Srncové z rádia Zlín. Pro děti byla 
připravena tombola, malování na ob-
ličej a mnoho soutěží. Odměnou pro 
všechny masky byl hodnotný balíček 
sladkostí.  
     Večerní program zahájila předka-
pela MANEWR, následovala skupina 
HEADMASTER, které hrály k reji 

masek i k dobré náladě všech přítom-
ných. Tento ples navštívili pohádkoví 
a filmoví hrdinové, zástupci pohádky 
O létajícím ševci a princezně Jasněn-
ce, postavy z pohádky O dvanácti 
měsíčkách, ale také brazilské tanečni-
ce z Ria de Lidečko, návštěva ze zá-
hrobí, americká skupina KISS, čaro-
d ě j n i c e ,  p i v n í  s k l e n i c e 
s lidečkovským mokem, Fantomas, 
závodník formule 1 a mnoho dalších 
nápaditých masek. Nenechali se za-
hanbit ani pořadatelé, kteří své hosty 
přivítali jako skupina prosazující vol-
ný životní styl „Hippies“. 
     V sobotu 28 ledna byl již 14. 
Skautský ples v barvě kávy. Nejen 
pořadatelé se drželi tématu, ale i hos-
té plesu. Do programu byl pozvána 
baristka z Olomouce, která připravo-
vala speciální ochutnávku kávy. Tra-
dičně pro zábavu a tanec byla vybrá-
na brněnská skupina EREMY. O ten-
to ples byl veliký zájem, v předprode-
ji byly všechny vstupenky vyprodány. 
     V sobotu 11. února pořádala Far-
nost Lidečko již devátý „Farní ples“ 
pod názvem: „Naplňte džbány …“ 
Výtěžek tohoto charitativního plesu 
byl rozdělen na tři projekty, které 
hosté plesu mohli podpořit. K tanci a 
poslechu hrály dechová hudba 
HRADČOVJANKA a bigbítová ka-
pela PARTICCI PEZAU. K pěkné 

atmosféře plesu vystoupil i chrámový 
sbor se svou originální písní. 
     Následující sobotu se konal již 23. 
Společenský ples aneb „FIESTA ME-
XICANA“, který  pořádala Obec Li-
dečko ve spolupráci se Společenským 
klubem. Večer byl plný překvapení, o 
hudební produkci se postarala místní 
dechová hudba LIDEČANKA, která 
si připravila pro přítomné hosty boha-
tý repertoár hudby na širokou škálu 
společenských tanců, a DJ Vitech. Na 
plese jako host vystoupili také Maria-
chi Espuelas – muzikanti hrající me-
xickou a latinskou hudbu. Jejich vy-
stoupení k tanci i poslechu bylo zpes-
třením tohoto originálního plesu, kde 
také bylo připraveno několik mexic-
kých specialit. 
     Chtěla bych jménem pořádajících 
složek poděkovat všem sponzorům, 
kteří do plesových tombol přispěli 
nějakým darem. Jménem Společen-
ského klubu v Lidečku děkuji pořada-
telům a složkám, občanům, kteří se 
podíleli na přípravách a průbězích 
všech plesů.  Děkujeme maskám 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 podpořili tak benefi-
ci a kulturu v obci a složky v jejich 
společenské činnosti. Letošní plesová 
sezóna byla velmi vydařená. 

Milena Pavlíková 

PPPLESOVÁLESOVÁLESOVÁ   SEZONASEZONASEZONA   201720172017   
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     Do nového roku jsme vstoupili 
výroční členskou schůzí, která se 
konala 27. ledna v prostorách šaten 
SK Lidečko. Tyto prostory se už 
ovšem díky stále vzrůstajícímu 
zájmu členů jeví do budoucna jako 
nedostačující. 
     Po úvodním přivítání členů před-
sedou klubu dostal slovo starosta 
obce Lidečko pan Vojtěch Ryza. Pa-
nem starostou byla kladně hodnoce-
na příkladná práce klubu s mládeží. 
Taktéž přítomným objasnil plány OÚ 
s dostavbou zadní části tribuny. Rov-
něž  byly nastíněny akce, které by 
obec chtěla realizovat v naší obci 
v letošním roce. 
     K hlavním bodům členské schůze 
patřilo hodnocení roku 2016, a to  
z pohledu sportovního, finančního a 
mimosportovního fungování klubu 
v minulém roce. 
     Situaci od mladších přípravek po 
starší žáky zhodnotil Jaroslav Buček, 
hodnocení dorostu za uplynulý rok 
přednesl trenér dorostu Josef Hyžák.  
Hodnocení mužů SK Lidečko bylo 
prezentováno současným trenérem 
našeho mužského týmu Alešem 
Vyškovským. Finanční stránku za 
uplynulý rok objasnil pokladník klu-

bu Radek Číž. 
     Mimosportovní aktivity klubu 
byly shrnuty v projevu předsedy klu-
bu Josefa Hyžáka, kdy bylo vyzdvih-
nuto dokončení tribuny (podlahy, 
sedačky, schody…) formou brigád-
nických hodin členů SK Lidečko. 
Dále v prostorách šaten byla ve spo-
lupráci s OÚ vybudována nová šatna, 
kde najdou odpovídající zázemí pře-
devším mužstva přípravek. K dalším 
m i m o s p o r t o v n í m a k t i v i t á m 
v minulém roce patřilo pořádání veli-
konoční a hodové zábavy v místním 
KD. Dále bylo zmíněno také schvá-
lení nových stanov klubu, na jejichž 
základě byl upraven oficiální název 
klubu na SK Lidečko,z.s. 
     Dalším bodem programu výroční 
členské schůze byly plány na rok 
letošní. K těm hlavním se řadí pokra-
čování v pořádání turnajů mládežnic-
kých kategorií, a to jak v tělocvičně, 
tak na trávě. K dalším výzvám patří 
dořešení zábran za horní brankou u 
Františáků. Taktéž je nutné dořešit 
zabezpečení obou vchodů na tribunu, 
ať už kvůli bezpečnosti a také kvůli 
udržování pořádku v areálu hřiště. 
Tribuna se totiž bohužel stala mís-
tem, kde se mládež neschází jen ke 

sledování fotbalových utkání. 
     Před závěrem této schůze oznámil 
odstoupení z funkce předsedy klubu 
Josef Hyžák. Novým předsedou SK 
Lidečko byl navržen výkonným vý-
borem a poté členskou schůzí zvolen  
Pavel Kalík, kterého jednohlasně 
zvolilo všech 64 přítomných členů. 
Tato změna vyústila ke změně ve 
složení výboru SK Lidečko, kdy pan 
Kalík se stal zároveň nově jeho čle-
nem. Ostatní složení výboru SK Li-
dečko zůstalo v původním 7členném 
složení. Tímto výbor SK Lidečko 
děkuje Josefu Hyžákovi za odvede-
nou práci pro SK Lidečko a přeje mu 
mnoho osobních a pracovních úspě-
chů do dalších let. 
     V závěrečné diskusi byl vznesen 
požadavek několika členů, převážně 
hráčů SK Lidečko momentálně půso-
bících na hostování v okolních klu-
bech, ohledně založení mužského B-
mužstva od nového soutěžního roční-
ku 2017/2018. To se momentálně 
jeví z kapacitních a organizačních 
důvodů a vytíženosti hřiště velmi 
složitě. Každopádně tento požadavek  
bude projednáván na výborových 
schůzích během jara 2017. 

výbor SK Lidečko 

PPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA   MUŽSTEVMUŽSTEVMUŽSTEV   SK LSK LSK LIDEČKOIDEČKOIDEČKO   NANANA   JARNÍJARNÍJARNÍ   ČÁSTČÁSTČÁST   
     Tým mužů vstoupil do zimní pří-
pravy 17. ledna. Trenérem zůstává i 
pro jarní část Aleš Vyškovský a ve-
doucím mužstva Pavel Kalík. Přípra-
va probíhá 2x týdně, z toho jednou 
v tělocvičně a jednou na umělé trávě. 
Tým mužů absolvoval v polovině 
února třídenní kondiční soustředění 
v Halenkově – Dinoticích. Do kádru 
se vrátil brankář Roman Hyžák, který 
ukončil hostování v Kateřinicích. 
Dále se vrátil Tomáš Františák, který 
na podzim působ i l s t udi jně 
v Estonsku. Z dorostu dostanou příle-
žitost Adam Hruboň a Michal Gargu-
lák. Z podzimní sestavy bude naopak 

na jaře chybět Ondřej Baletka, který 
se rozhodl ukončit hostování a vrací 
se zpět do Huslenek. V rámci zimní 
přípravy byla sehrána 3 přátelská 
utkání na umělé trávě v Brumově, 
kdy jsme nejprve prohráli se sloven-
skou Hornou Porubou 3:0,  a poté 
porazili účastníky 1.A třídy Valašské 
Klobouky 1:0 a Vlachovice 4:1. Do 
jarních bojů vstupujeme s cílem udr-
žet se v popředí tabulky. 
     V týmu dorostu došlo přes zimu 
ke změně na trenérském postu, kdy 
Josefa Hyžáka vystřídal Miroslav 
Buček. Vedoucím mužstva se stal 
Jarmil Ryza. Dorostenci trénovali 

přes zimu 2-3x týdně, převážně ven-
ku. Dále sehráli 4 přípravná utkání, 
kdy porazili Baťov 5:4, Valašskou 
Polanku 4:2,  a prohráli s Francovou 
Lhotou 1:2 a muži Študlova 2:4. 
     Starší žáci pokračují pod vedením 
trenéra Petra Žídka. Na jarní část se 
žáci připravovali 2x týdně, kdy vyu-
žívali místní tělocvičnu. 
     Mužstva starších a mladších pří-
pravek povedou do jarních bojů Jaro-
slav Buček a Roman Mikulášek. Obě 
přípravky využívaly k zimní přípravě 
tělocvičnu a absolvovaly také několik 
turnajů. Mladší přípravka se zúčastni-
la turnaje ve Valašských Kloboukách 
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den datum čas     odjezd dopr. 
neděle 2. 4. 15:30 Lidečko Prlov     
neděle 9. 4. 15:30 Pr. Bečva Lidečko 13:15 bus 
neděle 16. 4. 16:00 Lidečko Semetín     
sobota 22. 4. 16:00 Hutisko Lidečko 13:45 bus 
neděle 30. 4. 16:30 Lidečko Hrachovec     
neděle 7. 5. 16:30 Hovězí Lidečko 15:00 auta 
pátek 12. 5. 17:30 Zašová Lidečko 15:45 auta 
neděle 14. 5. 16:30 Lidečko Dol. Bečva     
neděle 21. 5. 16:30 Kateřinice Lidečko 15:00 bus 
neděle 28. 5. 17:00 Val.Polanka Lidečko 15:45 auta 
neděle 4. 6. 17:00 Lidečko Ratiboř     
neděle 11. 6. 17:30 Franc. Lhota Lidečko 16:15 auta 
neděle 18. 6. 17:30 Lidečko Lhota u Vs.     

(7. místo) a turnaje, který jsme pořádali u nás 
v tělocvičně (5. místo). Starší přípravka se zúčast-
nila turnajů v Zašové (4. místo), Dolní Bečvě (6. 
místo) a Hovězí (4. místo). 
     Za zmínku také stojí pravidelné nominace do 
okresních fotbalových výběrů třech našich fotba-
lových nadějí. Do bojů v meziokresních turnajích 
zasahují Vojtěch Buček, Jaroslav Buček a Lukáš 
Gargulák. 
     V polovině března se tři naši trenéři mládežnic-
kých mužstev zúčastnili školení trenérů licence 
„C“, které se uskutečnilo ve Zlíně. Po Jaroslavu 
Bučkovi, který již licenci „C“ vlastní, jsou jejími 
novými držiteli Roman Mikulášek, Petr Žídek a 
Miroslav Buček. Držitelé této licence mají opráv-
nění trénovat všechny kategorie v rámci okresních 
fotbalových soutěží. 

výbor SK Lidečko 

ÚÚÚKLIDKLIDKLID   2017, U2017, U2017, UKLIĎMEKLIĎMEKLIĎME   SVĚTSVĚTSVĚT, U, U, UKLIĎMEKLIĎMEKLIĎME   ČČČESKOESKOESKO   

     Úklid prováděný skautkami a skauty jsme rozdělili 
pro tento rok do dvou oddělených částí. A to pro obce 
Horní Lideč a Lidečko.  
     V Horní Lidči jsme od nepořádku hlavně očistili oba 
břehy říčky Senice od bývalé kotelny až po malý přítok 
z údolí Katrůch. Tady nás pracovalo sedm lidiček. Pět 
členů skautů a dva pomocníci a kamarádi od myslivců z 
Lidečka. Tato část úklidu byla provázena ne příliš přívě-
tivým deštíkem, ale i ten je po měsíci sucha potřeba. 
Můžeme k této části jako sběrači říci toto: „Odpad byl 
dvojího druhu. A to ten, co povětšinou pozvyhazují děti 
jdoucí ze školy nebo do školy a pak ten, co připlaval po 
Senici.“  
     Naproti tomu druhou část akce v obci Lidečku, v 
údolí Račné už provázelo lepší počasí i povětšinou roz-
dílný druh odpadu. Díky o mnoho polepšenému počasí 
přišlo více pomocníků, hlavně těch mladších, takže nás 
bylo i s rádci čtrnáct. V Račném uklízíme postupně ně-
kolik let. Ani nepamatujeme jak dlouho přesně. Zde se 

jednalo o nepořádek staršího data, až na nějaké výjimky 
jako vytahané měřící pásmo, několik nesmyslně doveze-
ných pytlů s odřezky tújí, anebo několik plastových la-
vorů. Vlastními slovy: „Jistě, kdybychom v zemi jak 
krtci nehrabali, mnoho bychom toho nepořádku a maras-
tu nenašli.“ 
     Snad příští rok nám bude počasí přívětivější a podaří 
se břehy Senice projít ve větší délce a v Račném to bude 
jen procházka jarní krajinou. 

Ondřej Rudolf, tak řečený Bomba, zástupce vůdkyně 
střediska Junák – český skaut, středisko Lidečko, z.s. 

Obec Lidečko a Společenský klub vás srdečně zvou  

v neděli 28. 5. 2017 
na již tradiční mši svatou u kapličky sv. Anežky 

a  oslavu Dětského dne                                          
u myslivecké  chaty v Račném. 
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ZÁPIS DO ZŠ HORNÍ LIDEČ 130 (PRAKTICKÉ ŠKOLY) 

     Ředitel školy vyhlašuje zápis do 
1. ročníku Základní ( praktické ) ško-
ly a nižšího stupně Speciální školy, 
který se bude konat 20. dubna 2017 
od 13.00 do 15.00 h. 
     Základní škola Horní Lideč 130 
za j iš ť u j e vzdě l á vá ní  žá kům 
s mentálním a kombinovaným posti-
žením. Je školou malotřídního typu a 
je rozdělena na dvě oddělení  -  Zá-
kladní škola a Speciální škola. Při 
škole funguje také školní družina. 
     Základní škola – vzdělává žáky 
s lehkým mentálním postižením, 
žáky s autismem a ADHD.                                                                   

Zaměřuje se na individuální přístup 
k žákům s důrazem na praktičnost a 
jejich kvalitní přípravu na další vzdě-
lávání na OU a SOU, která je zajiště-
na například vyšším počtem hodin 
pracovního vyučování. 
     Speciální škola – vzdělává žáky 
se středním, těžkým a hlubokým 
mentálním postižením a žáky 
s autismem.      Vyučování probíhá 
podle individuálních vzdělávacích 
plánů s ohledem na možnosti a potře-
by jednotlivých dětí a je doplněn 
množstvím moderních metod práce a 
různých terapií (canisterapie, hipote-

rapie, míčkování, terapie snoezelenu, 
bazální stimulace, metody alternativ-
ní komunikace, a podobně ). 
     V rámci našich možností zajišťu-
jeme osobní doprovod našich žáků na 
cestě do školy a ze školy vlakem po 
trase Vsetín  - Horní Lideč a zpět. 
     Den otevřených dveří bude letos 
8. 6. 2017. Návštěva školy je možná 
po telefonické domluvě kdykoli. 
     Více informací lze získat na 
webových stránkách: 
www.zsp-hornilidec.cz a na telefo-
nech 571 447 319, 739 314 706. 

MASÁŽE                         MASÁŽE                         MASÁŽE                         
STANISLAVA SOCHOROVÁSTANISLAVA SOCHOROVÁSTANISLAVA SOCHOROVÁ   

Od 1. 4. 2017 je v tělocvičně v Lidečku opět 
možnost služeb masáží, které nabízí Sochorová 
Stanislava z Val. Příkaz.  

Objednávky na tel.: 605 000 339  
Na Vaši návštěvu se těší Stanislava Sochorová.  

Sportovní a rekondiční masáže, 
medová detoxikační masáž, 

 baňkování, tejping…. 

SK Lidečko vás srdečně zve na 

VELIKONOČNÍ BENEFIČNÍ ZÁBAVU 

HEADMASTER + TRAVERZHEADMASTER + TRAVERZHEADMASTER + TRAVERZAAA   

v neděli 16. 4. 2017 v KD Lidečko 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
v plné výši věnován Tomáškovi Bojdovi 
k uhrazení lázeňských terapií v lázních 
Klimkovice. 


