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     Devatenáct dětí, osm chlapců a 
jedenáct děvčat, narozených v roce 
2017 bylo přivítáno a zapsáno do pa-
mětní knihy obce v neděli 4.  února 
2018 v malém sále Společenského 
centra v Lidečku paní Ing. Marcelou 
Unzeitigovou, předsedkyní Spole-
čenského klubu. Pan starosta Ing. 
Vojtěch Ryza pozdravil všechny pří-
tomné a rodičům poděkoval za nové 
občánky. 
     Pro děti, jejich rodiče a všechny 
přítomné děti z Malého Valášku pod 
vedením jejich vedoucích p. Mileny 
Pavlíkové a p. Martiny Kovářové 
předvedly kulturní pásmo plné básni-
ček, písniček a tanečků. V závěru 
programu pan starosta, pan místosta-
rosta Zbyněk Kulíšek a paní Unzeiti-
gová předali rodičům a jejich dětem 
„Domovský list“, knihu o Lidečku, 
finanční dar a maminkám nově naro-
zených dětí kytičku. Společně si při-
pili na zdraví dětí. 

Milena Pavlíková 

     Již několik let máme u mateřské 
školy funkční veřejně přístupný park, 
který byl realizován z rozpočtu obce 
a také se podařilo na něj získat  ně-
kolik dotací.  
     Park je velmi dobře přijímám 
nejen našimi občany, ale také rodáky 
a hosty především na různých svat-
bách nebo oslavách v našem Spole-
čenském centru. Kromě hojně na-
vštěvovaných dětských prvků, a od 
loňského roku také work-outového 
prvku pro starší děti a mládež ,je jistě 
pěkným místem jezírko s malým 
mlýnským kolem. U mlýnského kola 
povolil svár na úchytu, ale již je vše 
v pořádku. Jezírko jsme vyčistili tak, 
jak to děláme vždy po zimě. Co nás 
ale mrzí, je to, že musíme z jezírka 
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hlavní téma tohoto večera - Krkonoš-
ské pohádky. V tomto duchu si děti 
zahrály spoustu her a soutěží, sezná-
mily se také s mnoha autory knih, 
poznaly nové knížky, prostory 
knihovny aj., ale hlavně v rámci ve-
černího čtení mnoha vzácných hostů 
je navštívil i sám Krakonoš.  
     Tímto děkujeme všem hostům, 
kteří si našli čas, aby svým čtením 
obohatili tuto akci a především byli 
příkladem dětem ve čtení. Tato noční 
netradiční akce v naší knihovně měla 
jako každý rok své kouzlo a děti si ji 
nadšeně užily.  

vytahovat různé předměty a kameny, 
které tam různí vandalové hodili. 
Bohužel to dělají především naše 
děti. Dřív bylo zcela běžné, že do-
spělí, kteří viděli děti nebo mládež 
dělat něco, co se dělat nemá nebo je 
to nevhodné, tak je na to upozornili a 
doma si o tom se svými dětmi pro-
mluvili.  
     Každý z nás může přispět k tomu, 
že i naše děti budou vědět, že je 
správné, aby jim záleželo na tom, jak 
to v obci vypadá. Časem si osvojí, že 
nemá jim být lhostejné, jak to u nás 
vypadá, protože dospělým to lhostej-
né není a oni také jednou budou do-
spělí.   

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

     Místní knihovna se i letošní rok připojila k celorepublikové akci NOC S 
ANDERSENEM.  
     Ve dnech 16. - 17. března žáci třetí třídy prožili tuto noc v místní knihov-
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PŘÍJMY 
Rozpočet 2017 Rozpočet 

2018 schválený upravený skutečnost 

Příjmy z daní, dotací, poplatků    20 367 160    25 162 720    24 911 348,74    22 805 140 
Podpora ostatních produkčních činností    2 377 000    2 377 500    1 398 834,00    1 627 850 
Vnitřní obchod     7 150     57 250     56 712,00     3 600 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků      0     12 000     12 000,00      0 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady      0     12 100     12 100,00      0 
Provoz veřejné silniční dopravy     20 800     20 820     20 812,00      0 
Odvádění a čištění odpadních vod      0      0      0,00     72 600 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků      0,00     72 600      0,00      0 
Mateřské školy     46 900     317 900     311 969,20     79 350 
Základní školy     6 050     6 050     6 050,00     6 050 
Činnosti knihovnické     1 600     1 600     1 065,00     1 200 
Zájmová činnost v kultuře     242 600     312 900     311 049,00     269 250 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků      0     38 300     38 280,00      0 
Sportovní zařízení v majetku obce     90 000     90 000     77 715,00     66 400 
Bytové hospodářství     393 650     429 230     377 476,00     410 600 
Nebytové hospodářství     597 200     658 260     565 245,50     576 600 
Přijaté pojistné náhrady      0     31 450     31 440,00      0 
Pohřebnictví     46 000     68 100     68 053,00     50 000 
Komun. služby a územní rozvoj jinde nezař.     366 100     435 265     408 773,47     431 150 
Sběr a svoz komunálních odpadů     9 600     14 520     14 520,00     12 100 
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů     100 000     178 000     177 713,00     120 000 
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů     1 000     1 000      800,00      500 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.     48 400     66 400     65 604,00     50 800 
Požární ochrana - dobrovolná část      0      0      0,00     1 000 
Činnost místní správy     3 800     30 400     29 579,00     4 200 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací      500      501      500,04      500 

VÝDAJE 
Rozpočet 2017 Rozpočet 

2018 schválený upravený skutečnost 

Podpora ostatních produkčních činností 1 865 400    3 004 161    2 911 434,44    1 267 600 
Správa v lesním hospodářství     92 400     92 410     92 402,00     92 410 
Celospolečenské funkce lesů     648 000    1 010 700     388 047,75     469 500 
Vnitřní obchod     77 000     83 700     32 890,00     156 000 
Cestovní ruch     52 000     77 000     68 112,00     123 400 
Silnice    4 133 000    5 500 900    3 264 229,58    2 343 000 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací    1 267 000    1 322 030     206 099,60    2 657 000 
Provoz veřejné silniční dopravy     21 000     221 000     26 812,00     200 000 
Bezpečnost silničního provozu     82 000     82 000     31 776,00     362 000 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě     50 000     50 000      0,00     5 000 
Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky     179 100     179 100     179 100,00     179 100 
Pitná voda     60 000     162 000     32 640,00     300 000 
Odvádění a čištění odpad. vod a naklád. s 
kaly    2 080 800    2 120 800     293 141,28    1 822 000 
Úpravy drobných vodních toků     50 000     50 000      0,00     300 000 
Revitalizace říčních systémů     50 000     50 000      0,00     10 000 
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Mateřské školy     690 100    1 177 940    1 176 709,41     719 000 
Základní školy     804 200     995 669     994 932,00     567 500 
Ostatní záležitosti základ.vzdělávání     3 000     3 000     3 000,00     3 000 
Činnosti knihovnické     72 500     73 750     64 173,00     76 500 
Ostatní záležitosti kultury     56 500     58 000     40 813,00     45 000 
Činnosti registr. církví a náboženských spol.     1 000     15 500     15 224,00     202 500 
Rozhlas a televize     75 000     75 000     4 866,53     72 000 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků     12 000     16 000     14 000,00     12 000 
Zájmová činnost v kultuře    1 315 700    1 427 600     807 266,14    2 005 300 
Ost. záležitost kultury, církví a sděl. prostřed.     216 000     259 000     218 461,00     229 000 
Sportovní zařízení v majetku obce    1 046 200    1 079 050     498 084,95    1 404 750 
Ostatní tělovýchovná činnost     245 000     245 000     231 677,00     255 000 
Využití volného času dětí a mládeže     125 000     418 600     310 524,73     129 000 
Ostatní zájmová činnost a rekreace     92 000     92 000     92 000,00     153 000 
Bytové hospodářství    4 653 500    4 674 500    3 592 423,48    1 864 500 
Nebytové hospodářství    3 334 400    3 381 900     349 783,40    7 515 300 
Veřejné osvětlení     642 000     866 500     554 906,12    2 830 000 
Pohřebnictví     18 000     18 000     9 159,78     21 500 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí     179 100     179 100     179 100,00     179 100 
Územní plánování     12 100     17 100     16 940,00     70 500 
Územní rozvoj      0      0      0,00     6 800 
Nákup ostatních služeb      0     6 780     6 775,00      0 
Kom. služby a územ. rozvoj jinde nezařazené    5 773 080    7 363 800    5 177 668,49    5 671 600 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů     55 000     55 000     40 795,00     45 000 
Sběr a svoz komunálních odpadů     468 200     500 700     477 704,30     466 300 
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než ne-
bezpeč. a komunál.)     206 000     206 000     128 715,50     160 000 
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů      0      0      0,00     120 000 
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní 
úrovně-SOH      0     2 500     2 500,00      0 
Ostatní nakládání s odpady     117 000     194 000     162 583,00     198 000 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     143 000     154 400     119 631,52     135 000 
Ostat. činn. související se služb. pro obyvatel.     1 000     1 000     1 000,00     1 000 
Ostatní soc. péče a pomoc ostat. sku-
pin.obyvatel.     20 000     23 500     21 760,00     37 100 
Osobní asistence, pečovat.služba a podpora 
samostat.bydlení     250 000     250 000     95 295,00     62 000 
Domovy     15 000     15 000     14 000,00     15 000 
Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče     125 000     125 000     17 000,00     25 000 
Ochrana obyvatelstva     100 000     100 000      0,00     100 000 
Požární ochrana - dobrovolná část     86 000     181 800     149 888,17     88 550 
Zastupitelstva obcí    1 432 800    1 449 800    1 405 207,00    2 035 800 
Volby do parlamentu ČR      0 26100 26 100      0 
Volba prezidenta republiky      0      0      0,00     28 905 
Činnost místní správy    1 402 600    1 609 900    1 475 508,06    1 728 200 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací     83 000     84 200     69 953,61     68 000 
Pojištění funkčně nespecifikované     220 000     240 000     232 035,50     230 000 
 Ostatní finanční operace    1 482 680    1 482 680    1 228 099,11    1 329 540 
 Ostatní činnosti jinde nezařazené 13 500     15 500 13 129,30     16 000 
Zůstatek běžného účtu 12 603 850 12 885 384 21 142 946 15 654 865 
Úhrada splátky dlouhodob. přijatých půjče-
ných prostředků -1 034 500     - 1 034 500 - 1 034 500     - 1 034 500 



     V letošním roce se hodně mluví o 
velkém až osudovém významu pro 
naši republiku let končících na číslicí 
8.  
     Můžeme směle říci, že i v historii 
Lidečka má letopočet s osmičnou na 
konci velký význam. Tím rokem, kte-
rý si většina z nás ještě velmi dobře 
pamatuje, je rok 2008. V tomto roce 
naše Lidečko získalo titul Vesnice 
roku 2008 v rámci České republiky. 
Je to již dávno, ale i tak to byl velmi 
významný úspěch, který se již nebu-

de opakovat. Pro obec je to asi to nej-
větší, co může získat, proto takových 
obcí není mnoho. Pro připomenutí je 
důležité uvést, že do té doby jsme 
neměli opravenou hasičskou zbrojni-
ci, nestál nový kulturní dům – Spole-
čenské centrum, kostel se opravoval, 
šatny SK Lidečko se ještě ani nezača-
ly opravovat atd. Jednoznačně 
z investic, které teď máme, nebyla 
ještě spousta udělána. Přesto všechno 
naše obec získala tak významný 
úspěch. Zásadním důvodem našeho 

úspěchu byli naši občané, naše slož-
ky a spolky, spousta obětavých lidí, 
kteří pracovali a pracují s dětmi atd.  
     Nejen proto si tento významný 
úspěch společně připomeneme při 
„Dnech obce“. Tato akce se uskuteč-
ní od pátku 10. 8., přes sobotu, do 
neděle 12. 8. S podrobnějším progra-
mem se seznámíte určitě i  v dalším 
čísle Zpravodaje. Každá generace by 
si měla v tomto víkendu najít něco 
svému srdci blízkého. V pátek odpo-
ledne budou dny otevřených dveří v 
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jistě daleko cennější a důležitější. 
Nejen proto je potřeba také myslet a 
podporovat činnost našich složek a 
spolků, podporovat zvyky a tradice a 
samozřejmě i tradiční akce v obci. 
Dříve se lidé daleko více setkávali a 
měli k sobě blíž. Dnes se máme dale-
ko lépe než naši předkové, ale máme 
k sobě dál. Pro naši obec je důležité 
a zásadní, aby se lidé potkávali, 
scházeli se a povídali si. Jenom tak 
můžeme říci, že obec žije. Věříme, 
že k tomu, aby se občané setkávali, 
přispívají i tradiční akce v obci. Plá-
nujeme jednu zcela novou a výjimeč-
nou akci, která bude popsána 
v samostatném článku tohoto Zpra-
vodaje, na které si připomene 10 let 
od jedinečného a neopakovatelného 
úspěchu naší obce, a to titul Vesnice 
roku 2008 v rámci České republiky. 
Titul jsme získali jenom díky našim 
občanům, našim složkám a spolkům, 
tím, že udržujeme zvyky a tradice, 
no prostě, jak u nás žijeme. Proto si 
tento úspěch chceme připomenout a 
společně všichni oslavit. 
     Věřím, že tento rok bude opět 
úspěšný nejen z pozice investic, ale 
také díky pěkným společným zážit-
kům z jednotlivých akcí. Vždycky 
bude co zlepšovat, co realizovat a co 
opravovat, ale někdy to není jenom o 
penězích. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

    

     Na konci února zastupitelstvo 
obce schválilo rozpočet obce Lideč-
ko na rok 2018. V rozpočtu jsou vy-
členěny finanční prostředky na různé 
investiční akce, na opravy i na pro-
voz základní školy, mateřské školy, 
obecního úřadu atd. 
     V oblasti investic plánujeme do-
končení bytového domu čp.276, 
vedle bývalé pily. Volné byty mají 
na základě doporučení bytové komi-
se své nájemníky. V současné době 
probíhá jejich stěhování. Probíhá 
realizace venkovní fasády a dojde 
k úpravám okolí včetně zpevnění 
parkovací plochy. Je zahájena rekon-
strukce bytu v přízemí. Podle počtu 
žádostí o pronájem bytů to byla vel-
mi důležitá akce a potvrzuje to, že o 
byty i v obcích je velký zájem. 
Z rekonstrukce jsme měli celkem 
oprávněné obavy, protože se jednalo 
o stavbu z větší části tvořenou dřevě-
nými prvky. Nakonec se rekonstruk-
ce podařila a byty jsou velmi pěkné, 
což potvrdili i zájemci. 
     Další velkou investicí je oprava 
místních komunikací v Lidečku o 
výměře 3 500 m2. Jedná se o několik 
míst v obci. Je již dokončeno výbě-
rové řízení a položení živičného ko-
berce. Nejnižší cenovou nabídku 
předložila společnost Strabag a akce 
s názvem Rekonstrukce místních 
komunikací 2018 – Lidečko nás bu-

de stát 1 205 644 Kč. 
     Je plánováno několik míst, kde se 
bude prodlužovat vodovodní řád, 
stoková kanalizace a dešťová kanali-
zace. Tyto akce nás vyjdou kolem    
1 mil. Kč.  
     Budeme pokračovat v budování 
inženýrských sítí v lokalitě „Nad 
vlakovou zastávkou“. V rámci akce 
se bude také budovat ATS stanice – 
na posílení tlaku ve vodovodním řá-
du, protože nadmořská výška je po-
dobná nadmořské výšce vodojemu 
pro Lidečko, a tudíž je tlak slabší. 
V současné době vyřizujeme staveb-
ní povolení a pokusíme se podat žá-
dost o dotaci u Zlínského kraje. 
V dané lokalitě je také problém 
s místní komunikací. V jednom 
z úseků se musí vybudovat pilotová 
stěna z důvodu stability komunikace.  
     V letošním roce chceme vyřídit 
stavební povolení na dva mosty 
v Lidečku, a to na most „U Stachů“ a 
na most „U Zámků“. V příštím roce 
by mělo dojít k jejich rekonstrukci. 
Bohužel na projekty podobného typu 
není možné získat dotace, a tudíž to 
musíme provést přímo z našeho roz-
počtu. Počítáme s tím, že během dal-
š í c h  l e t  d o j d e  p o s t u p n ě 
k rekonstrukci dalších mostů. Bude 
se jednat o velmi nákladné projekty. 
     Investice jsou určitě potřebné a 
důležité, ale pospolitost a vztahy jsou 
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zbrojnicí hrát dechovka a nějaká další kapela. Moc by-
chom si přáli, aby si co nejvíce občanů a rodáků 
z Lidečka tento víkend užili, pobavili se, setkali se a po-
povídali o životě a zavzpomínali. Měl by to být pohodo-
vý víkend určený pro každého z nás.  
     Velmi pěkně a jedinečně jsme tento rok zahájili 1. 
ledna odpoledne na kopci nad hřbitovem při slavnostním 
zapálení vatry. Byli jsme mile překvapeni, kolik lidi při-
šlo. Bylo to velmi povzbuzující a  milé. Zapálila se vatra, 
na kterou bylo použito dřevo z máje, zazpívala se hym-
na, pustil se malý ohňostroj a hlavně jsme si vzájemně 
popřáli vše dobré do tohoto roku. Tato akce měla velké 
kouzlo a sílu a myslím si, že se bude opakovat.  
     Věřím, že si většina občanů uvědomuje, jak je důleži-
tá pospolitost a zapojí se do života v obci už tím, že při-
jdou podpořit svou účastí akce, které v obci máme. Moc 
bych si přál, aby dny pátek 10. 8., sobota 11. 8. a neděle 
12. 8. byly poznačeny v kalendáři každé domácnosti jako 
důležité dny, kdy se sejdeme a pozveme na tyto dny ce-
lou naši rodinu i z okolí a naše rodáky. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

mateřské škole, základní škole, v hasičské zbrojnici, v 
budovách sportovního komplexu. Před Společenským 
centrem bude program pro děti, mládež a rodiče. Večer 
zahrají ochotníci divadlo pro dospělé. V sobotu by měl 
být průvod a potom slavnostní mše svatá v našem farním 
kostele. Odpoledne se uskuteční netradiční hry v areálu 
myslivecké chaty. Soutěžící týmy budou z různých částí 
obce a z obce Zariečie. Večer bude zábava,  kde zahraje 
mladý a původní Gryfis. V neděli odpoledne bude za 

MMMOTORESTOTORESTOTOREST   ČČČERTOVYERTOVYERTOVY   SKÁLYSKÁLYSKÁLY   
     Jak to vypadá s Motorestem Čer-
tovy skály? Tato otázka zaznívá od 
návštěvníků obce, od občanů a také 
od rodáků.  
     V současné době pomalu realizu-
jeme ze stavebních prací základní 
bourací a přípravné práce pro násled-
nou rekonstrukci. Připomínám, že 
zastupitelstvo obce rozhodlo, že se 
motorest neprodá a dojde k jeho re-
konstrukci.  
     Byla zpracována studie a 
v současné době je dokončena doku-
mentace pro stavební povolení a do-
končuje se dokumentace realizační 
včetně položkových rozpočtů. Reali-
zační dokumentace je na rekonstruk-
ci celého motorestu. Zásadní rozhod-
nutí nás čeká po odevzdání položko-
vých rozpočtů, kde se rozhodne, 
v jakém rozsahu a návaznosti se bu-
dou provádět etapy rekonstrukce ce-
lého objektu motorestu. Samozřejmě, 
že může dojít k přehodnocení někte-
rých návrhů a směřování.  
     Hledali jsme silného spoluinves-
tora, ale to se nepodařilo. Tím, že na 
tuto rekonstrukci není možné získat 
dotaci, tak musíme práce provádět 

z našeho rozpočtu. Je nám všem jas-
né, že nechceme z důvodu motorestu 
zastavit rozvoj naší obce.  
     Plánů a projektů, které nejsou 
ještě zrealizovány, a bylo by dobré je 
mít, máme spoustu. Přesto jsme 
v rozpočtu vyčlenili na rekonstrukci 
motorestu kolem 5 mil. Kč a vyřídili 
jsme investiční úvěr s pevnou úroko-
vou sazbou ve výši 15 mil. Splatný 
do 10 let. Podařilo se nám vysoutěžit 
úvěr s pevnou roční úrokovou saz-
bou ve výši 2,08 % po celou dobu 
splácení. Což je velmi dobré.  
     Po předložení položkových roz-
počtů zasedne technická komise a 
poté zastupitelstvo obce a v případě, 
že nedojde k zásadní změně, tak se 
rozjedou výběrová řízení, která by 
měla vést k tomu, že budova bude 
mít novou zateplenou fasádu a bude 
realizována první etapa, a to restau-
race, kuchyň, malý salonek v prvním 
patře, v přízemí zázemí pro kuchyň a 
restauraci a v podkroví 5 nových 
pokojů. V rámci toho musíme vybu-
dovat 2 výtahy.  
     Chceme, aby se restaurace otevře-
la v příštím roce v dubnu nebo 

v květnu. Další etapy budou závislé 
na náročnosti především finanční. Na 
příštím zasedání zastupitelstva obce 
po předložení položkových rozpočtů 
se rozhodne zásadně o dalším postu-
pu.  
     Mys lím s i ,  že mot ores t ,  
v budoucnu možná hotel Čertovy 
skály, má pro dobré jméno naší obce 
velký význam. Tím, že naši předko-
vé, a je ještě spousta pamětníků, co 
tam chodili na brigády, nám vybudo-
vali a předali tuto budovu, tak by-
chom měli pokračovat a provést zá-
sadní rekonstrukci, která dá motorest 
opět do skvělé kondice na mnoho 
dalších let. Investice bude provedena 
do majetku obce, který zásadním 
způsobem zhodnotíme. A jeho tržní 
cena zásadně vzroste už také tím, že 
v našem okolí nemá taková budova 
konkurenci. Je také možné, že zastu-
pitelstvo obce ještě pozmění využití 
celého motorestu. Vše bude závislé 
na celkové náročnosti, především 
finanční. 

 Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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    Vloni ke konci roku byla dokončena celá rekonstrukce podjezdu. Byla 
snížena jeho nivelita. Nyní pod mostem projedou popeláři, hasiči či 
domíchávači. 
     Při opravě došlo ke změně projektu, a to hlavně tím, že došlo k celkovému 
zatrubnění potoka v podjezdu. V letošním roce bude ještě na vozovce pod 
mostem proveden nástřik vodících čar pro lepší průjezdnost. Dále dojde k 
odbagrování části svahu za mostem, směrem k vlakové zastávce. Bude 
osazen odvodňovací žlab, jenž svede povrchové vody, které tečou z 
protějšího kopce. 

Zbyněk Kulíšek 
místostarosta obce 

     A máme to tu zas... A co tu máme 
zas? Začíná další část rekonstrukce 
hlavní silnice přes naši obec. Čekají 
nás semafory od Sucháčků až po mo-
torest.  
     Jedná se o pokračování opravy 
vozovky a sanace části cesty. To vše 
nám zasahuje částečně do chodníků, 
čímž dojde k jejich opravě. To zna-

mená, že budou vyměněny obrubní-
ky v celé délce až po motorest a při 
této příležitosti bude nahrazen asfal-
tový povrch chodníků zámkovou 
dlažbou. Dále počítáme, že se opraví 
odvodňovací žlab ,,Na kanále“ a no-
vě se vybuduje odvodňovací žlab, na 
který budou položena betonová ko-
rýtka a to pod celým svahem v dolní 

     Ze školského zákona mají obce, 
jako zřizovatelé základních škol a 
mateřských škol, možnost vyhlásit 
rekonkurz na ředitele.  
     Zastupitelstvo obce doporučilo 
radě obce, aby vyhlásila konkurz na 
ředitele základní školy a na ředitele 
mateřské školy. Důvodem vyhlášení 
bylo to, že je to určitý motivační 
prvek, aby i stávající ředitelky před-
stavily, jak chtějí dále pracovat a 
kam posunout školu nebo školku a 
obhájily své posty. Tím, že mateř-
skou a základní školu znají velmi 
dobře, mají velkou šanci své posty 
obhájit na dalších 6 let.   
     Žádosti do konkurzu se podávaly 
do 4. května. Potom zasednou kon-

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A   SVOZ NEBEZPEČNÉHO A   SVOZ NEBEZPEČNÉHO A   
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU    
proběhne vproběhne vproběhne v   sobotu 26.  května 2018                       sobotu 26.  května 2018                       sobotu 26.  května 2018                       

před OÚ, od 7.00 do 10.00 h.před OÚ, od 7.00 do 10.00 h.před OÚ, od 7.00 do 10.00 h.   

REKONSTRUKCE SILNICE I/57 V DOLNÍ ČÁSTI OBCE 

OOOPRAVAPRAVAPRAVA   PODJEZDUPODJEZDUPODJEZDU   PODPODPOD   ŽELEZNIČNÍŽELEZNIČNÍŽELEZNIČNÍ   TRATÍTRATÍTRATÍ   

PODKROVÍ OÚ 
     Podkroví budovy obecního úřadu 
je velmi pěkný prostor, který zatím 
není využitý.  
     V letošním roce budeme mít pro-
jektovou dokumentaci a věříme, že 
vyřídíme i stavební povolení na re-
konstrukci podkroví obecního úřadu 
včetně nové zateplené střechy. Půdní 
prostor chceme využít především pro 
naši knihovnu, která si zaslouží dů-
stojné prostory. Kromě knihovny 
tam bude také reprezentativní zase-
dací místnost zastupitelstva obce, 
která zároveň bude sloužit pro před-
nášky a pro knihovnu. Chceme vyu-
žít podkroví až po hřeben a tím 
vznikne velmi pěkný a zajímavý 
prostor už na pohled. Na realizaci se 
pokusíme podat žádost o dotaci, ale 
nebude to jednoduché. Projekt bude 
připraven včetně stavebního povole-
ní. Kdyby dotace nevyšla, pokusíme 
se rekonstrukci v příštích letech za-
hájit z vlastních finančních prostřed-
ků.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

části obce. Dále budou vyměněny 
stávající kanalizační poklopy. Také 
chceme využít uzavření části vozov-
ky k rekonstrukci autobusové zastáv-
ky ,,U Davidů". Opravu silnice pro-
vádí firma Swietelsky.  
     Pokud vše půjde, jak má, budou 
práce hotové nejpozději do konce 
června. Určitě to není jednoduchá 
akce a bude to náročné pro všechny, 
ale zejména pro ty, kterých se rekon-
strukce dotkne přímo. Někteří budou 
mít určitý čas problém se dostat au-
tem k domu.  
     Proto prosím o trpělivost a v pří-
padě nějakých komplikací nás kon-
taktujte (tel. 731 162 476) a pokusí-
me se problém co nejdříve vyřešit. 
 

Zbyněk Kulíšek 
místostarosta obce 

RRREKONKURZEKONKURZEKONKURZ   NANANA   ŘEDITELEŘEDITELEŘEDITELE                                       
ZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍ   AAA   MATEŘSKÉMATEŘSKÉMATEŘSKÉ   ŠKOLYŠKOLYŠKOLY   

kurzní komise, které jsou složeny ze 
zástupců zřizovatele, Zlínského kra-
je, České školní inspekce, pedago-
gického sboru a školské rady. 
V konkurzní komisi základní školy 
za zřizovatele, to je za Obec Lideč-
ko, bude Mgr. Martina Slováčková a 
starosta obce Ing. Vojtěch Ryza a v 
konkurzní komisi na ředitele mateř-
ské školy bude Ing. Ludmila Muži-
kovská a místostarosta obce Zbyněk 
Kulíšek.                     
     O výsledku a průběhu budete in-
formování na stránkách obce Lideč-
ko a také v dalším čísle Zpravodaje. 
 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 
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     Ke dni 31. 12. 2017 nám skončila 
platnost desetiletého lesního hospo-
dářského plánu. Těžební etát na toto 
období byl stanoven na asi 22 tisíc 
m3 dřeva, z tohoto etátu bylo vytěže-
no asi 15 tisíc m3. 
     Tato skutečnost a to, že nám mír-
ně vzrostly hektarové zásoby jednot-
livých porostů, ovlivnilo, že těžební 
etát na nový LHP s platností 2018 – 
2027 byl stanoven na výši asi 24 tisíc 
m3. 
     V souvislosti s koncem starého 
LHP a vypracování nového byla pro-
vedena Krajským úřadem Zlín, Od-
borem životního prostředí, kontrola 
návazností údajů starého a nového 
LHP  v lesní hospodářské evidenci a 
fyzicky její soulad se skutečností 
pochůzkou v porostech. Po dobu 
platnosti starého LHP byly provede-
ny kontroly státních orgánů správy 
lesů i ochrany přírody a životního 
prostředí. Během žádné kontroly ne-
byly zjištěny závažné přestupky proti 
ustanovením zákona o lesích a záko-
na o ochraně přírody a živ. prostředí 
a s nimi souvisejících předpisů a vy-
hlášek.  
     V současné době ovlivňují hospo-
daření v lesích hlavně změny klima-
tických podmínek, kdy dochází 
k častým extrémním změnám (rychlé 
střídání teplého a studeného počasí), 
srážkový deficit a oteplování 

v průměrných hodnotách dlouhodobě 
sledovaných. To má za následek 
ztráty na zalesněných kulturách, zvý-
šený výskyt hmyzích škůdců 
(v některých oblastech kalamitní 
stav) a houbových onemocnění po-
rostů. Z těchto důvodů se přehodno-
cuje pohled na funkce lesa a jeho 
využívání,  klade se důraz hlavně na 
zadržování vody v krajině a ochranu 
půdy. Už se nepovažuje za prioritu 
produkční funkce lesa. Toto je patrné 
hlavně ve státech na západ od nás a 
jak jsme měli možnost vidět na ex-
kurzi do SRN v loňském roce, kde už 
jsou podporovány finančně poměrně 
zajímavé projekty na plnění mimo-
produkčních funkcí lesa a stát vypra-
covává systém náhrad vlastníkům 
lesa za plnění těchto funkcí. U nás už 
se taky objevují tyto tendence, kdy 
v loňském roce jsme i my poprvé 
čerpali finanční podporu na odvádění 
vody z těles cest na vsak do porostů 
a ne do příkop. Samozřejmě, že 
s tímto trendem se budou měnit i 
všeobecné podmínky hospodaření 
jednotlivých majetků a čím dříve si 
budou vlastníci lesů vyhledávat pří-
slušné informace, tím dříve budou 
připraveni se jim přizpůsobovat. 
Z toho důvodu jsem v kontaktu 
s pracovníky Výzkumného ústavu 
lesů a myslivosti, kteří jsou schopni 
v rámci své poradenské činnosti po-

dávat mi informace, případně i vy-
pracovat odborné posudky. Velký 
problém současnosti je nedostatek 
pracovníků a hlavně kvalifikova-
ných. Snažím se o všech skutečnos-
tech hospodaření co nejvíce informo-
vat zastupitelstvo obce, jak na jedná-
ních zastupitelstva, tak při venkov-
ních pochůzkách po majetku. Spo-
lečně se snažíme nastavit hospodaře-
ní, aby splňovalo podobu přírodě 
blízkého hospodaření a pokud možno 
s  dlouhodobě  ročními vyrovnanými 
těžbami, aby nebyla některá genera-
ce zatížená pouze náklady. Toto je 
samozřejmě podmíněné skutečností, 
že se nám budou vyhýbat jakékoliv 
kalamity. Pro podstatné zlepšení veš-
keré evidence jsme se dohodli, že 
pořídíme počítačový program, ve 
kterém budou kdykoliv během chvil-
ky k dispozici veškeré údaje. 
     Vždy, když jsem psal nějaký člá-
nek do Zpravodaje, jsem vás vyzý-
val, abyste se kdykoliv, když budete 
mít potřebu vysvětlit nějakou záleži-
tost ohledně lesního majetku, na mě 
obrátili. Je škoda, když se potom 
člověk dozví různé věci, které jsou 
mnohdy různě pokřivené a bohužel 
někdy i účelově a přitom to mnohdy 
vzejde z nedostatku informací. 

   správce obecních lesů                                                                           

NNNOVÝOVÝOVÝ   LESNÍLESNÍLESNÍ   HOSPODÁŘSKÝHOSPODÁŘSKÝHOSPODÁŘSKÝ   PLÁNPLÁNPLÁN   

     Spodní pavilon mateřské školy je 
budova ve středu obce, která nutně 
potřebuje rekonstrukci. Střecha do-
sloužila, což potvrzují i časté opravy, 
protože při deštích zatékalo do posi-
lovny. Vzhled budovy připomíná, jak 
celá školka dříve vypadala. Teď při-
chází čas na zateplení a novou fa-
sádu. V letošním roce bude předána 
projektová dokumentace pro vlastní 
rekonstrukci a pokusíme se vyřídit 
stavební povolení.  

     Po rekonstrukci, na kterou se po-
kusíme také získat dotaci, budou část 
budovy nadále využívat naši skauti a 
místo posilovny tam vznikne prostor 
pro různé pracovní aktivity našich 
složek a organizací. Bude se tam vy-
rábět keramika a keramická pec bude 
přesunuta ze základní školy do těch-
to prostor. Chtěli bychom nabídnout 
prostor modelářům, řezbářům atd. 
Prostě by to měly být prostory 
s pracovními stoly a nářadím, které 

jak doufáme, budou využívat i naše 
děti a mládež.  
     Určitě se pokusíme na tuto akci 
získat dotaci, i když je pravdou, že 
v současné době získat dotace na 
projekty, které potřebujeme, není 
někdy vůbec možné. I přesto, zda se 
dotace podaří získat nebo ne, pokusí-
me se realizovat tento velmi pěkný 
projekt z našeho rozpočtu.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

SPODNÍ PAVILON MATEŘSKÉ ŠKOLY – BUDOVA PRO ČINNOST ORGANIZACÍ V OBCI 
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     Během jarních prázdnin proběhly na faře v Lidečku 
Olympijské hry, do kterých se s nasazením zapojilo 
množství dětí a mládeže z Lidečka a Horní Lidče. Velká 
parta kamarádů, sportovní zápolení, spousta olympij-
ských disciplín, mnoho legrace a úžasná atmosféra nás 
provázela po celou dobu „Olympiády“. 

SSSKAUTKYKAUTKYKAUTKY   AAA   SKAUTISKAUTISKAUTI, , , ZIMAZIMAZIMA   201820182018   
     Milí rodiče, spolu-
občané, příznivci skau-
tingu, skautky a skauti!  
     Chcete vědět, jak u 

nás na Středisku proběhla letošní zi-
ma? Tedy čtěte dál. 
     Leden patřil přípravám na ples. 
Tento rok to byl v pořadí ples patnác-
tý. Atmosféru Francouzského kabare-
tu nám přiblížila nejen výzdoba 
s Eiffelovou věží, ale i hudební do-
provod kapely Naty & Gents. Již pak 
pouhou, ale o to větší perličkou, spíše 

perlou, byly přítomné dámy oděné 
navýsost stylově. Doufáme, že sa 
všem zúčastněným líbilo a příště opět 
dorazí si vyhodit z kopýtka. 
     Lednové dny také patří ke sčítání 
skautských dušiček a duší. Pro leto-
šek je ve Středisku registrováno na 
padesát mladších a dospělých členů. 
Máme funkční čtyři družinky a old-
skautský klub. Po krátké odmlce se 
nám podařilo oživit aktivity ogarčího
-chlapeckého skautingu. Hlavně ať to 
vše ogárky i s rádci baví. 
     Na konci února proběhly dvě ak-
ce. 21. února sa skupinka ogarů a 
cérek vydala do Zlína. Jeli navštívit 
chemickou laboratoř s programem 
dýmů, ohňů, výbuchů a barviček na 
Ústav chemie Fakulty technologické. 
Po řádně vydýmené lekci chemie sa 
děti s rádci přemístily do zlínské Ga-
laxie, dětského zábavného centra, sa 
pořádně vyřádit. Cérky si pro sebe 
připravily program na Den sesterství 
24. února. Vzpomenuly tak na naro-
zení manželky zakladatele skautingu 
Olave Baden-Powell. 
     V březnu, 24. dne měsíce, ogaři a 

někteří z rádců vyrazili na výpravu 
do půlčínského údolíčka. Přesněji 
podívat sa na Pět kostelů, vysoké 
skalní věže schované pod Předníma 
skalama. Počasí přálo, zahrála se i 
Trojnožka anebo Želvy. Důležitá 
součást programu bylo spořádání 
svačin. Počasí přálo, ale i tak si kdo 
mohl, našel tu svoji bahnitou loužič-
ku nebo hliněný krtinec. Takže kdo 
přišel dom čistý, jakoby ani nikde 
nebyl. 
     V sobotu 14. dubna jsme uklidili 
nepořádek v přírodě v okolí říčky 
Senice. V nedělu 15. dubna se usku-
tečnil koncert Pavla Helána. Na kon-
ci dubna jsme vyrazili s výpravou na 
skautskou Ivančenu. V sobotu 5. 
května se konalo v Lidečku okresní 
kolo Svojsíkova závodu světlušek a 
vlčat.  Není to vše, ale část podstatné-
ho. 
     Užívajte jara a probouzící se pří-
rody! 
     Pod dohledem sepsal Ondřej Ru-
dolf, tak řečený Bomba, zástupce 
vůdkyně střediska Lidečko, Junák – 
český skaut, z. s. 
     Více se můžete dozvědět na strán-
kách Facebook – Skaut Lidečko/
Horní Lideč 

     Ve středu 21. března se uskutečnilo VELIKONOČNÍ 
TVOŘENÍ, kterého se zúčastnilo velké množství dětí 
malých i větších, některé s doprovodem maminek, které 
se také zapojily. Máme velkou radost, že tvořit přišli 
nejen děvčata, ale i chlapci. Jsme potěšeni zájmem a 
nadšením dětí o výtvarné činnosti v naší knihovně.  
 

    Nadále v tomto školním roce pokračuje aktivita ČTE-
NÁŘSKÝ PAS, kdy čtenář za každou třetí návštěvu do-
stane malou odměnu. Také se snažíme stále obnovovat a 

IIINFORMACENFORMACENFORMACE   ZZZ   KNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNY      

„O„O„OLYMPIJSKÉLYMPIJSKÉLYMPIJSKÉ   HRYHRYHRY“““   

dokupovat nové zajímavé knížky pro děti o dospělé. 
     Máme radost, že především děti moc rády přicházejí 
do naší knihovny a čtou. Zveme také všechny ostatní 
čtenáře všech věkových kategorií.  
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 Již koncem  roku 2017 začal náš 

místní spolek Českého červeného 
kříže předběžně domlouvat spolu-
práci na jedné akci se ZŠ Horní 
Lideč. Jednalo se o přednášku pro 
děvčata od paní Evy Hurtové, Dis. 
Se začátkem roku byly doladěny 
nějaké podrobnosti a 12. 3. tato 
přednáška proběhla pro žákyně 
osmých tříd v ZŠ Horní Lideč.  

 Jarní sklizeň – to je název již tra-
diční akce „Odpoledne pro ženy“, 
pořádané místní skupinou ČČK 
Lidečko. Dne 17. 3. odpoledne mě-
ly ženy různého věku možnost vyu-
žít služeb jako kadeřnice, kosmetič-
ka, pedikúra, masáže, apod. ve 
Společenském centru Lidečko. Bě-
hem těchto služeb bylo k dispozici 
občerstvení (buchty, sušenky, chle-
bíčky, káva, čaj…), které připravily 
některé z členek ČČK. Ty, co tyto 
služby nabízely, měly plné ruce 
práce, neboť pro nemoc (období 
chřipkové epidemie) nám některé 
přislíbené služby odřekly. Ale jeli-
kož to jsou profesionálky, zvládly 
všechny své zájemkyně. Jsme moc 
rády, že si tolik žen, ať už dívek, 
babiček, nebo maminek třeba i 
s kočárky našly čas pro sebe a 
mohly jsme společně strávit pří-

jemné odpoledne. 
 Ve dnech 16. 4. – 27. 4. 2018 pořá-

dal místní výbor ČČK sbírku figu-
rek. Jednalo se především o figurky 
lidských postav (dospělí, děti), fi-
gurky reálných zvířat, strašidel, 
imaginární postavy, stromy, ploty, 
zábrany, mosty, vybavení domác-
nosti (skříně, stůl, židle, pohovka), 
lodě, auta apod. Vybrané figurky 
budou použity na Sandplay terapii 
(diagnosticko-terapeutická metoda 
hrou v písku) pro děti, se kterými 
se pracuje v rámci náhradní rodinné 
péče ve Zlínském kraji. Vybíralo se 
ve dvou místních prodejnách potra-
vin a v místní MŠ a ZŠ Lidečko. 
Všem dárcům moc děkujeme. 

 Třetí akcí v měsíci dubnu byla kaž-
doroční brigáda v obci. I letos jsme 
uklízely park vedle školky. Výho-
dou pro nás byly dětské prvky, kte-
ré jsou zde umístěny, protože jsme 
si tím pádem nemusely shánět hlí-
dání pro své ratolesti, ale mohly 
jsme vzít děti s sebou a zároveň 
pracovat. Bylo hlavně potřeba po-
hrabat celý park od spadaných a 
suchých větví. Sešel se nás skoro 
celý výbor a počasí nám přálo, tak-
že nám šla práce pěkně od ruky. 

 Ke konci dubna našim mladým 

zdravotníkům začínají už soutěže 
MZ, na které se pilně se svými ve-
doucími připravovali. Soutěže po-
kračují i v měsíci květnu. 

PPPŘEDNÁŠKAŘEDNÁŠKAŘEDNÁŠKA   PRVNÍPRVNÍPRVNÍ   
POMOCIPOMOCIPOMOCI   UUU   DĚTÍDĚTÍDĚTÍ   

     První týden v dubnu se náš výbor 
opět sešel na pravidelné schůzi, na 
které jsme si přiblížily předběžný 
plán našich akcí do konce letních 
prázdnin.  
     Mezi dubnové akce patřila před-
náška, která se konala 17. 4. 2018 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Tématem přednášky byla první po-
moc u dětí a byla určena nejen člen-
kám výboru ČČK, ale i široké veřej-
nosti (tedy rodičům, pedagogickým 
pracovníkům, osobám pracujícím 
s dětmi v zájmových kroužcích…). 
Jsme moc rády, že této nabídky 
opravdu využili nejen některé členky 
našeho výboru, ale i vedoucí někte-
rých místních zájmových kroužků -  
fotbalové přípravky, včelařů, KPŠ, 
hasičů, ale také skoro všechny peda-
gogické pracovnice místní MŠ. 
     Přednášející byla paní Zdenka 
Matochová, DiS. dětská sestra na 
dět. JIP v Krajské Baťově nemocnici. 
Mnozí z nás jsme až trochu s údivem 
zjistili, že první pomoc, kterou jsme 
se kdysi učili, už dávno neplatí a že 
se nyní první pomoc poskytuje zcela 
jinak. Paní Matochová nám nejen 
všechno dobře vysvětlila, zodpově-
děla případné dotazy, ale i přidala 
příklady z praxe. Také jsme si při 
tématu možných problémů při cuk-
rovce u dětí mohli změřit hladinu 
cukru nebo si odzkoušet, jak se apli-
kuje injekční pero s adrenalinem při 
alergické reakci. Byl to pro nás vel-
mi užitečně strávený podvečer. Dě-
kujeme paní Matochové za její čas a 
za její poutavou přednášku na velmi 
vysoké úrovni. 

MS ČČK Lidečko 

 ZPRAVODAJ  I .  
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     Letošní plesová sezona byla zahá-
jena v sobotu 13. ledna Mysliveckým 
plesem. Myslivecké sdružení Černa-
va pořádalo ples ve všech prostorách 
Společenského centra a pro hosty 
byly připraveny zvěřinové speciality 
a bohatá tombola. O pěknou atmo-
sféru se postarala dechová hudba 
STŘÍBRŇANKA. 
     Následující sobotu se naše Spole-
č ens k é c ent r u m p r o měn i l o 
v SALOON, kde si na své přišli  pří-
znivci nápaditých převleků, neboť 
20. ledna byly Klubem přátel školy 
pořádány „Maškarní plesy,” odpo-
ledne pro děti a večer pro dospělé. 
Za pomocí šikovných rukou mami-
nek a tatínků jsme mohli vidět pře-
krásné masky našich malých i vět-
ších dětí. Po sále se proháněly různé 
pohádkové postavičky, zvířátka, po-
volání a jiné nadpřirozené bytosti. 
Celé odpolednem se děti mohly bavit 
širokým výběrem hudby a soutěží 
pod vedením animátorky a moderá-
torky Hanky Srncové z rádia Zlín. 
Pro děti byla připravena velká tom-
bola, malování na obličej a mnoho 
různých soutěží. Odměnou pro 
všechny masky byl hodnotný balíček 
sladkostí a také každá maska, která 
navštívila fotokoutek, dostala foto-

grafii. Večerní program zahájila 
předkapela TRAVERZ, následovala 
skupina HEADMASTER, které hrály 
k reji masek i k dobré náladě všech 
přítomných. Tento ples navštívili 
pohádkoví a filmoví hrdinové, zá-
stupci filmu řecké mytologie Souboj 
Titánů, lovecké trofeje i s lovcem, až 
z daleké země přijela skupina Skotů, 
mloci, rodina Addamsova, bytosti 
z Avataru, návštěva ze záhrobí a 
mnoho dalších nápaditých masek. 
Nenechali se zahanbit ani pořadatelé, 
kteří své hosty přivítali jako kovbo-

jové a postarali se o taneční překva-
pení plesu. 
     V sobotu 27. ledna byl již 15. 
Skautský ples pořádaný v duchu 
„Francouzského kabaretu“. Nejen 
pořadatelé se drželi tématu, ale i hos-
té plesu. Na plese se hosté mohli vy-
fotit u Eiffelovy věže. Překvapením 
večera bylo velmi pěkné tematické 
taneční vystoupení našich skautů a 
skautek. Ve vyprodaném sále k tanci 
i poslechu hrála kapela z Valašské 
Polanky Naty&Gents. 
     V sobotu 13. února pořádala Far-
nost Lidečko již desátý „Farní ples“. 
K tanci a poslechu hrála hudba Vivi-
an Band z Kroměříže. K pěkné atmo-
sféře plesu přispěl také sestřih vzpo-
mínkových scének z předchozích 
plesů. Plný parket tanečních párů a 
bavících se hostů ve fotokoutku byl 
odměnou všem pořadatelům. 
     Následující sobotu byl pořádán již 
24. Společenský ples „V ledovém 
království“, který pořádala Obec Li-
dečko ve spolupráci se Společen-
ským klubem. Večer byl plný pře-
kvapení, o hudební produkci se po-
starala místní dechová hudba LIDE-
ČANKA, která si připravila pro pří-
tomné hosty bohatý repertoár hudby 
na širokou škálu společenských tan-
ců, a DJ Vitech. Na plese jako host 
vystoupili tanečníci z Tancklub 
Vsetín a předvedli společenský tanec 
i latinu. 
     Chtěla bych jménem pořádajících 
složek poděkovat všem sponzorům, 
kteří do plesových tombol přispěli 
nějakým darem nebo finanční část-
kou. Jménem Společenského klubu v 
Lidečku děkuji pořadatelům a slož-
kám, 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 zúčastnili a 
podpořili kulturu v obci a složky v 
jejich společenské činnosti. Letošní 
plesová sezona byla velmi vydařená. 

     Milena Pavlíková 

PPPLESOVÁLESOVÁLESOVÁ   SEZONASEZONASEZONA   201820182018   
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     Ve společenské místnosti budovy šaten proběhla 
v pátek 2. února výroční členská schůze SK Lidečko 
z.s., na které fotbalisti bilancovali loňský rok a přednesli 
plány na rok současný. Na schůzi dorazilo dle prezenční 
listiny 49 členů klubu a tím pádem byla schůze dle plat-
ných stanov usnášení schopná. Celkem momentálně čítá 
členská základna SK Lidečko 135 členů, z toho 55 členů 
tvoří mládež do 18 let. 
     Schůzi zahájil a následně řídil předseda klubu Pavel 
Kalík. Po schválení programu schůze následovala zprá-
va předsedy o činnosti klubu v roce 2017 a zpráva po-
kladníka o hospodaření klubu v uplynulém roce. Zde 
byly zmíněny uskutečněné brigády (realizace zábran 
obou vchodů na tribunu z důvodu zajištění pořádku a 
čistoty na tribuně, natěračské práce – branky, kovové 
konstrukce tribuny, úprava a úklid okolí hřiště a šaten). 
Další aktivitou, která byla zmíněna, bylo pořádaní veli-
konoční a hodové zábavy, kdy všichni přítomní velkým 
potleskem ocenili skutečnost, že výtěžek 
z dobrovolného vstupného během velikonoční zábavy ve 
výši 36 628 Kč byl věnován Tomáškovi Bojdovi 
k úhradě lázeňských terapií. Dále byli všichni přítomní 
předsedou seznámeni  s tím, co nového bylo pořízeno do 
areálu hřiště nebo budovy šaten - 42 ks stoliček, přenos-
ný mikrofon, várnice, kompresory, mobilní výčep, dre-
sy. Následně bylo předáno slovo pokladníkovi klubu 
Radku Čížovi, který přítomné seznámil s hospodařením 
klubu v uplynulém roce. Zmíněny zde byly především 
získané dotace od MŠMT, FAČR, Zlínského kraje a 

KFS Zlín. Tyto prostředky byly proinvestovány do ná-
kupu dresů a tréninkových pomůcek, zajištění dopravy 
mládežnických mužstev k utkáním a úhradě startovného 
na mládežnických turnajích. Celkem bylo v loňském 
roce získáno na dotacích 154 100 Kč. 
    Po zprávě pokladníka následovaly zprávy jednotli-
vých trenérů za rok 2017 všech mužstev SK Lidečko, 
z.s.. Zprávu o činnosti mladší přípravky přednesl Roman 
Mikulášek, zprávu o činnosti a sportovních výsledcích 
starší přípravky a starších žáků přednesl Jaroslav Buček. 
Působení dorostu v uplynulém roce objasnil Jarmil Ryza 
a hodnocení mužského týmu prezentoval trenér mužů 
Aleš Vyškovský. 
     Dalším bodem programu bylo představení plánů na 
letošní rok. Jako hlavní úkol byla stanovena realizace 
nových zábran za brankou u Františáků. Další výzvou je 
pak aktualizace internetových stránek klubu, pořádání 
turnajů na našem hřišti, pořádání zábav a aktivní účast 
klubu na pořádání obecních oslav uplynutí 10 let od zís-
kání titulu Vesnice roku. 
     Předposledním bodem programu byla volba nového 
člena výboru SK Lidečko. Dnes již bývalý člen výboru, 
Miroslav Martinka, oznámil ke dni konání výroční člen-
ské schůze svou rezignaci. Jeho rezignace byla přijata. 
Do funkce nového člena výboru byl stávajícím výborem 
navržen a následně členskou schůzí zvolen Lubomír Liš-
ka. Tímto děkujeme Miroslavu Martinkovi za odvede-
nou práci pro SK Lidečko, a to jak funkcionářskou, tak 
také trenérskou. 
     V závěrečné diskusi si vzal jako první slovo starosta 
obce Lidečko Ing. Vojtěch Ryza. Starosta vyzdvihl a 
slovně ocenil práci klubu s mládeží. Dále přítomným 
nastínil plány obce na letošní rok, a to nejen v areálu 
hřiště. Další část diskuse byla věnována problematice 
dorosteneckého týmu, kdy se stále větším ubývajícím 
počtem a nezájmem hráčů visí velký otazník nad exis-
tencí dorostu od sezony 2018/2019. 
     Na závěr předseda klubu Pavel Kalík poděkoval 
všem za účast na schůzi a tímto schůzi zároveň ukončil. 

Výroční členská schůze SK Lidečko, z.s. 

Realizace nových zábran 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA NA TURNAJI VE FRANCOVĚ LHOTĚ: 
Stojící zleva: Roman Mikulášek -trenér, Tadeáš Machů, 
Zdeněk Krátký, Dominik Hyžák, Jan Strnka, Michal Po-
lách, Jan Mikulášek.  
V pokleku zleva: Samuel Číž, Ondřej Liška, Matěj Liška, 
David Krátký, Jonáš Machů, Tadeáš Míka 
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     Tímto vedení SK Lidečko děkuje 
všem svým členům, kteří se formou 
brigád podíleli na výstavbě nových 
zábran. Celkově bylo včetně stržení 
původních zábran odpracováno 210 
brigádnických hodin. Taktéž velký 
dík patří OÚ Lidečko za zakoupení 
materiálu a pomoc při svařování, 
nátěru a osazení nových zábran. 

poté porazili dalšího účastníka 1.A 
třídy Vlachovice 3:0. Poslední pří-
pravný zápas byl sehrán proti účast-
níkovi okresního přeboru Zlín, a to 
týmu Poteče, který jsme vyhráli 5:2. 
Střelecky se přípravných zápasech 
nejvíce prosadili Aleš Číž a Michal 
Gargulák. Kádr mužů momentálně 
čítá 16 hráčů. Do jarních bojů vstu-
pujeme s cílem skončit do třetího 
místa. 
     V týmu dorostu došlo přes zimu 
ke změně na trenérském postu, kdy 
Miroslava Bučka vystřídal Jarmil 
Ryza. Dorostenci trénovali přes zimu 
1-2x týdně, převážně v tělocvičně. 
Dále sehráli 2 přípravná utkání na 
vsetínské umělce, kdy prohráli 
s muži Študlova po divoké přestřelce 
6:5 a poraženi odešli taktéž 
z přípravného utkání proti Kateřini-
cím 1:3. Kádr dorostu je momentálně 
tvořen 15 hráči. Jelikož patří doroste-
neckému týmu po podzimní části 
předposlední místo, jasným cílem 
pro jaro je záchrana v krajské soutě-
ži. 
     Starší žáci pokračují pod vedením 
trenéra Petra Žídka. Na jarní část se 
žáci připravovali 2x týdně, kdy vyu-
žívali místní tělocvičnu. V kádru 
žáků je momentálně 11 hráčů, proto 
je nutné na zápasy povolávat ještě 
další hráče ze starší přípravky. 
     Mužstva starších a mladších pří-
pravek povedou do jarních bojů Jaro-

     Vedení SK Lidečko si dalo letos 
za hlavní mimosportovní cíl vybudo-
vání nových zábran za horní brankou 
u Františáků. Původní zábrany byly 
již ve značně poškozeném stavu 
(pokročilá koroze, prasklé sváry, 
potrhané sítě) a z hlediska bezpeč-
nostního byly již nevyhovující. Stá-
vající zábrany taktéž působily dosti 
nevzhledně v porovnání s protějšími 
zábranami za spodní brankou, které 
byly realizovány při celkové rekon-
strukci areálu a okolních ploch 
v roce 2015. 
     Jelikož samotná realizace nebyla 
zejména z finančních důvodů 
v samotných silách SK Lidečko byl 
požádan OÚ Lidečko o finanční po-
moc při zakoupení materiálu, a to 
železných trubek, sítí a ostatního 
stavebního materiálu zejména 
k ukotvení stojek.  
     Po schválení OÚ Lidečka o fi-
nanční výpomoci mohlo dojít 
k samotné realizaci nových zábran. 
Nejprve však bylo nutné strhnout 
zábrany původní. Stržení zábran a 
následný úklid bylo provedeno for-
mou brigády a bylo plně v režii SK 
Lidečko. Asi největší problém nastal 
s vykopáním jamek pro osazení no-
vých zábran a to díky existenci pří-
pojky plynu do šaten SK Lidečko, 
která vedla blízkosti navržených zá-
bran. Z tohoto důvodu se rozhodlo, 
že budou výkopové práce provedeny 
ručně, nikoliv pomocí bagru. Jednalo 
se o vykopání 13 jam, 1 m hlubo-
kých o šíři 40x40 cm. Na sobotu   
17. 3. byla svolána brigáda členů SK 
Lidečko a byly realizovány výkopo-
vé práce. Po vykopání došlo 
k vsazení plastové trubky a jejímu 
následném obetonování, tímto již 
bylo vše nachystáno pro vsazení že-
lezných stojek. Této brigády se zú-
častnilo téměř 20 členů SK Lidečko.  
     Závěrečné osazení stojek do při-
pravených patek a natažení sítě pro-
běhlo z časových důvodů (zpoždění 
výkopových prací z důvodu silných 
mrazů na začátku března) v režii ob-
ce, tak aby vše bylo nachystáno na 
první mistrovský zápas. 

Příprava mužstev             
SK Lidečko na jarní část  

     Tým mužů vstoupil do zimní pří-
pravy 12. ledna. Trenérem zůstává i 
pro jarní část Aleš Vyškovský a ve-
doucím mužstva Pavel Kalík. Přípra-
va probíhala 2x týdně, z toho jednou 
v tělocvičně a jednou na umělé trávě. 
Do kádru se vrátil brankář Roman 
Hyžák, který tak vytvoří kvalitní 
brankářskou dvojici se svým bratrem 
Bronislavem. Z dorostu dostanou 
opět příležitost Adam Hruboň, Mi-
chal Harnádek a nově Roman Brhel. 
Z podzimní sestavy bude naopak na 
jaře chybět Václav Františák, který 
se rozhodl ukončit hostování 
v našem klubu a vrací se zpět do 
Prlova. V rámci zimní přípravy byla 
sehrána 4 přátelská utkání na umělé 
trávě v Brumově a Slavičíně, kdy 
jsme nejprve porazili Valašské Klo-
bouky 5:2, prohráli po kvalitním vý-
konu se silným  Nedašovem 4:2, dále 

13.5. Ne 16.30 Ratiboř SK Lidečko odjezd 15.00, auta 
20.5. Ne 16.30 SK Lidečko Lhota u Vset.   
27.5. Ne 17.00 Prlov SK Lidečko odjezd 15.45, auta 

1.6. Pá 18.00 SK Lidečko Prostřed. Bečva   
10.6. Ne 17.00 Hrachovec SK Lidečko odjezd 15.15, auta 
17.6. Ne 17.00 SK Lidečko Semetín   

Rozpis utkání - jaro 2018 
Muži jaro 2018 

Dorost jaro 2018 
12.5. So 14.00 Chropyně SK Lidečko odjezd 11.30, bus 
19.5. So 16.30 SK Lidečko Vel. Karlovice  
26.5. So 17.00 V. Klobouky SK Lidečko odjezd 15.45 

2.6. So 17.00 SK Lidečko Holešov  
10.6. Ne 14.00 Dolní Lhota SK Lidečko odjezd 12.15, bus 
16.6. So 17.00 SK Lidečko Bystřice pod H.  
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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. Nejen že vlivem vypalování do-
chází k velkým materiálním škodám, 
ale často může dojít ke zranění, pře-
devším starších lidí, či dokonce ke 
ztrátě lidského života, protože se vy-
palování vymkne vaší kontrole a vy 
nedokážete sami uhasit případné roz-
šíření požáru. 

     Ž á d á m e  o b č a n y :  
„NEVYPALUJTE SUCHÉ TRAV-
NÍ 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. 
     Pokud chce někdo pálit klestí na 
hromadě, je zapotřebí dodržet bez-
pečnostní podmínky a držet se plat-
ných předpisů: 
• PÁLENÍ KLESTU JE NUTNÉ 
NAHLÁSIT na operační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje. 
Vybrat si můžete jeden ze tří způso-
bů:  
- telefonem:  950 670 222 
- e-mailem: paleni@zlk.izscr.cz 

- vyplněním formuláře na webu 
Hasičského záchranného sboru Zlín-
ského 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 důstojníka 
hasičského záchranného sboru, 
- při náhlém zhoršení počasí – silném 
větru – je nutné pálení přerušit, oheň 
uhasit, 
- místo pro pálení izolovat pruhem 
širokým nejméně 1 m, kde budou 
odstraněny hořlavé materiály až na 
minerální půdu, 
- místo spalování je nutno zabezpečit 
dostatečným množstvím hasebních 
látek, 
- opustit místo pálení je možné až po 
úplném uhašení ohně, 
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do 
vydatného deště pravidelně kontrolo-
vat, 
- příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny, 
• při pálení musí být alespoň dvou-
členná skupina, přičemž jeden musí 
být starší 18 let, 
• za silného větru nebo v období ex-
trémního sucha oheň v přírodě raději 
vůbec nerozdělávejte, 
• při rozdělávání ohně v přírodě 
ohniště bezpečně oddělte od okolní-
ho prostředí např. obložením kame-
ny, obsypáním pískem, vyhloubením 

zeminy apod. V případě větších vater 
je vhodné ohniště oddělit pruhem 
širokým až jeden metr, který bude 
zbavený veškerých hořlavin, 
• oheň neroznášejte po okolí, např. 
na zapálené větvi, 
• oheň rozdělávejte alespoň 50 m od 
okraje lesa a v dostatečné vzdálenos-
ti od budov, objektů a předmětů, kte-
ré se mohou snadno vznítit. Oheň 
nezakládejte pod větvemi stromů, na 
kořenech stromů, na suchém listí, 
lesní hrabance nebo rašelině, v blíz-
kosti suché trávy, stohů, seníků apod. 
Létající jiskry nebo náhlý poryv vět-
ru totiž velmi snadno způsobí neštěs-
tí. Zcela zakázáno je rozdělávání 
ohně na místech se vzrostlým poros-
tem, 
• ohniště důkladně uhaste buď zali-
tím vodou, nebo alespoň zasypáním 
zeminou. Při odchodu se z ohniště 
nesmí kouřit a popel i půda pod 
ohništěm musí být chladná. Lesní 
hrabanka tvořená zetlelým jehličím 
může prohořet až do značné hloubky 
a nepozorovaně se šířit do stran i mi-
mo ohniště. 
     Pokud se vám přes veškerou opa-
trnost situace vymkne kontrole, VO-
LEJTE HASIČE PROSTŘED-
NICTVÍM TÍSŇOVÉ LINKY 150 
NEBO 112. 
Děkujeme. 

preventista SDH Lidečko 
 

INFORMACE Z MATRIKY 
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 

PÁLENÍ KLESTÍ 

HHHASIČIASIČIASIČI   UPOZORŇUJÍUPOZORŇUJÍUPOZORŇUJÍ   

OBYVATELSTVO r. 2017 muži ženy celkem 

počet obyvatel 918 885 1803 

přihlášení k trvalému pobytu 13 15 28 

odhlášení z trvalého pobytu 10 11 21 

zemřelo 14 8 22 

narozeno 9 8 17 

slav Buček a Roman Mikulášek. Obě přípravky využíva-
ly k zimní přípravě tělocvičnu a absolvovaly shodně dva 
halové turnaje. Mladší přípravka se zúčastnila turnaje v 
Hošťálkové (7. místo) a turnaje v tělocvičně ve Franco-
vě Lhotě, který byl pořádán Valašskými Příkazy, na kte-
rém se naši nejmenší umístili na posledním 6. místě. 
Starší přípravka se zúčastnila turnaje v Hošťálkové, kde 
v konkurenci 8 týmů dokázala tento turnaj vyhrát a silně 
obsazeného turnaje na Hovězí, kde mezi nejlepšími cel-
ky okresu obsadila 6. místo. Tréninky mladší přípravky 
momentálně střídavě navštěvuje 15 dětí (ročníky naroze-
ní 2009-2012) a ve starší přípravce působí 16 dětí 
(ročníky narození 2007-2008). 
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     Dne 13. 1. 2018 se ve Spytihněvi 
konalo slavnostní vyhlášení nejlep-
ších motokrosových jezdců Moravy 
za rok 2017.  
     Celkově se v loňské sezóně odjelo 
v rámci SMS Morava 7 závodů, 2 
byly z důvodu nepříznivého počasí 
zrušeny.  Velkého úspěchu dosáhl 
Tomáš Švirák z Lidečka, který tento 
seriál bezkonkurenčně ovládl a stal 
se Mistrem Moravy v kategorii 85 

ccm. Zvláštností této sezóny byl pro 
kategorie 50, 65 a 85 ccm závod ve 
Zděchově, který dříve jezdily pouze 
velké motorky. Taktéž tuto náročnou 
trať se podařilo Tomáši Švirákovi 
pokořit a získat historicky první mís-
to na této trati v kategorii 85 ccm. 
     Vojtěch Švirák i navzdory kom-
plikované zlomenině ramene a 2 
operacím na začátku sezóny 
v celkovém pořadí obsadil šestou 
příčku a podařilo se mu udržet se 
v elitní desítce nejlepších jezdců Mo-
ravy. 
     Ani v soutěži Meteorit cup 2017 
se valašští jezdci nenechali zahanbit, 
z celkového počtu 7 závodů sezony 
stihli objet 4 závody a celkově obsa-
dil starší z bratrů Tomáš 4. místo a 
mladší Vojta 5. místo. 
     Ve Slováckém poháru, který se 
jede na tratích v Boršicích, Prakši-
cích, Březolupech a Žlutavě, se 
v roce 2017 odjelo 8 závodů. O příč-
ku nejvyšší v celkovém umístění 
v kategorii  85 ccm přišel Vojěch 
Švirák s největší pravděpodobností 
pouze vinou výše zmíněného zraně-

ní. I když neodjel všech 8 závodů, na 
vítězného jezdce ztratil pouhých 32 
bodů a těsně tak obsadil celkovou 
druhou příčku. Tomáš Švirák se ve 
S l o vá c k é m p o h á r u  u mí s t i l 
v kategorii 85 ccm na 4. místě, neboť 
tento seriál pojal spíše jako přípravu 
na sezónu 2018 a ve většině zúčast-
něných závodů startoval ve třídě 125 
ccm, ve které ho budeme na startov-
ním roštu vídat právě v letošní sezó-
ně. 
     Cesta za vítězstvím v sezoně roz-
hodně nebyla jednoduchá. Starší 
z bratrů absolvuje závody takřka bez 
přípravy či tréninků, protože od září 
studuje na Integrované střední škole 
automobilní v Brně. Mladší Vojtěch i 
přes velký náskok svých soupeřů na 
začátku sezony a navzdory svému 
zdravotnímu handicapu dokázal svou 
bojovností a vytrvalostí srovnat 
s ostatními závodníky krok. Dosaže-
né výsledky jsou o to cennější, že 
oba jezdci oproti svým konkurentům 
nemají za sebou silné sponzorské 
týmy ani osobní trenéry, přesto se 
jim v závodech stále daří ukazovat 
ostatním čísla na zádech svých dresů 
a okupovat příčky nejvyšší. 

Obec Lidečko a Společenský klub vás srdečně zvou  

v neděli 3. 6. 2018 
na již tradiční mši svatou u kapličky sv. Anežky 

a  oslavu Dětského dne                                          
u myslivecké  chaty v Račném. 

MMMOTOKROSOTOKROSOTOKROS   201720172017   

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL                
DECHOVÝCH HUDEB 

     V neděli 1. 7. 2018 se uskuteční v areálu pod 
Čertovými skalami již XXIX. ročník Mezinárod-
ního festivalu dechových hudeb v Lidečku. 
     Těšit se můžete na tyto kapely: 

 ZUŠ Valašské Klobouky  
 KOTÁRANKA 
 TEXTILANKA 
 LIDEČANKA 
 VRACOVJÁCI 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 

     Jako každý rok, tak i letos bude soutěž ve sběru ke-
límků od jogurtů, másel atd. Kelímky můžete nosit prů-
běžně do konce září. I letos čeká odměna pro všechny, 
kdo se do soutěže zapojí, a pro ty nejlepší i hodnotnější 
ceny.   

SSSOUTĚŽOUTĚŽOUTĚŽ   VEVEVE   SBĚRUSBĚRUSBĚRU   KELÍMKŮKELÍMKŮKELÍMKŮ   


