Obecní úřad Lidečko

7. 4. 2020

ZPRAVODAJ I.
LIDEČKO - VESNICE ROKU 2008

V neděli 1. března 2020 se ve velkém sále Společenského centra
v Lidečku konalo každoroční slavnostní vítání dětí narozených v roce
2019. Na tuto slavnost bylo pozváno
24 dětí – 13 děvčat a 11 chlapců.
Slavnostní akt začal vystoupením
starosty obce Ing. Vojtěcha Ryzy,
který pozdravil rodiče s dětmi i ostatní příbuzné. Rodičům poděkoval za
nové občánky a popřál, ať jim děti
dělají jenom samou radost.
O zpestření programu se postaral
Malý Valášek, který pod vedením
svých vedoucích p. Mileny Pavlíkové a p. Martiny Martinkové vystoupil
s pásmem písniček, básniček a tanečků.

Po kulturním programu následovalo slavnostní zapsání dětí do Pamětní knihy obce Lidečko, předání
Domovského listu, finančního daru,
hmotné pozornosti a každá maminka
obdržela květinu. Závěrem jsme si
všichni připili na zdraví nejen nových občanů Lidečka, ale všech přítomných.
Ing. Marcela Unzeitigová
předseda Společ. klubu Lidečko

Každý rok pořádáme ještě před
Velikonocemi Odpoledne pro ženy.
Letos nám to nevyšlo, ale kvůli celosvětové pandemii musíme na neurčito odložit i další akce. Spolu s vedením místní ZŠ jsme plánovali projektový den, který se měl uskutečnit
v květnu.
Další akcí tohoto měsíce měla být
pomoc při oslavách 100 let oblastního spolku Českého červeného kříže
ve Vsetíně a s ní spojená soutěž
Mladých zdravotníků. Tento kroužek musel být kvůli nouzovému stavu v ČR pozastaven. Nicméně, přesto naše členky nelenily a zjišťovaly,
čím může být naše skupina nápomocná. Především to bylo šití roušek.
Chtěla bych poděkovat všem
členkám, které i přes to, že chodí do
práce, navíc ještě dohlíží na výuku
svých dětí, starají se o nákupy svých
rodičů, stihly ještě šít roušky a to
třeba i do noci. Které z našich původně plánovaných akcí budou, se
teprve uvidí, zatím přemýšlíme, že
ty jarní akce přesuneme na podzim
Přejeme Vám i nám, abychom
všichni z této stávající situace vyšli
ve zdraví, s novým pohledem na
sebe navzájem i na svět. Požehnané
Velikonoce!
výbor MS ČČK
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Podpora ostatních produkčních činností
Vnitřní obchod
Odvádění a čištění odpadních vod a naklád.
Záležitosti pošt
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Pohřebnictví
Komun. služby a územní rozvoj jinde nezař.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

VÝDAJE
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Celospolečenské funkce lesů
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Bezpečnost silničního provozu
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky
Pitná voda
Odvád. a čištění odpad. vod a naklád. s kaly
Úpravy drobných vodních toků
Revitalizace říčních systémů
Záležitosti pošt
Mateřské školy
Neinvest. příspěvky zřízeným přísp. organiz.
Základní školy
Neinvest. příspěvky zřízeným přísp. organiz.

Rozpočet 2019
schválený
24 042 010
1 603 250
2 240
72 600
0
95 050
6 050
1 200
600
297 050
0
80 000
716 620
328 200
0
36 200
448 590
18 150
120 000
500
12 000
0
60 500
550
2 100
500

upravený
28 911 391
1 603 250
8 740
72 600
0
143 050
6 050
1 700
15 030
311 550
40 100
85 700
718 740
587 050
49 050
88 050
960 090
18 150
184 000
1 000
12 000
30 000
67 700
550
25 100
950

plnění
27 806 421,02
1 430 691,00
8 410,00
72 576,00
0,00
61 130,88
6 050,00
1 425,00
14 580,00
310 292,00
40 020,00
85 630,00
711 109,55
573 565,56
49 047,00
86 375,20
924 610,96
13 608,00
183 952,00
950,00
9 848,00
30 000,00
67 550,00
546,83
21 784,92
934,63

Rozpočet 2019
schválený
1 293 750
81 000
389 000
73 600
76 500
4 741 100
2 089 250
35 000
125 000
179 100
60 000
533 000
300 000
15 000
0
684 000
0
961 000
0

upravený
1 610 040
81 000
591 500
73 600
77 500
5 392 100
2 124 250
35 000
125 000
180 200
142 000
921 000
300 000
15 000
0
1 370 916
0
967 000
0

plnění
1 400 832,66
80 855,00
133 288,00
10 000,00
44 318,30
1 600 906,34
1 957 143,81
0,00
0,00
180 200,00
114 198,00
910 656,02
0,00
0,00
0,00
1 159 768,47
0,00
958 462,00
0,00

Rozpočet
2020
25 571 321
968 240
2 400
0
217 800
36 050
6 050
1 400
600
317 650
0
80 000
681 300
531 200
0
36 200
815 570
12 100
150 000
500
12 000
0
60 500
0
2 100
5 000

Rozpočet
2020
1 176 500
80 750
272 200
45 800
53 000
2 775 000
195 000
33 000
5 000
180 200
55 000
235 000
10 000
10 000
355 600
535 100
312 000
680 600
673 000
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Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti registr. církví a náboženských společ.
Investiční transfery církvím a nábož. společ.
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostat. záležitost kultury, církví a sděl. prostřed.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Neinvestiční transfery spolkům
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Neinvestiční transfery spolkům
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní rozvoj
Kom. služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Nákup ostatních služeb
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostat. činn. související se službami pro obyv.
Ostat. sociál. péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva
Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
samostat.bydlení
Domovy
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Neinvestiční transfery spolkům
Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Pohoštění
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené
FINANCOVÁNÍ

4 000
85 000
35 000
411 500
0
72 000
11 500
1 286 050
242 000
340 850
490 000
0
113 000
94 000
0
1 021 500
20 120 100
341 000
18 700
270 300
6 800
6 152 282
45 000
498 400
180 000
0
0
272 000
138 000
3 000

5 000
90 500
35 000
419 500
0
73 500
11 500
1 636 550
337 700
524 850
570 500
0
159 100
94 000
0
1 077 000
20 903 750
1 932 563
59 050
270 300
6 800
8 558 198
76 000
498 400
180 000
0
120 000
375 000
230 500
3 000

5 000,00
82 771,60
25 521,00
408 000,00
0,00
18 901,12
10 000,00
955 239,99
264 906,02
302 819,95
562 459,80
0,00
55 666,96
94 000,00
0,00
783 072,61
10 411 773,51
1 687 964,55
45 828,20
270 300,00
6 775,00
6 017 863,45
74 996,00
473 626,60
112 008,87
0,00
118 804,00
208 850,54
193 462,66
3 000,00

5 000
87 000
34 200
521 000
500 000
43 500
14 000
2 145 850
174 000
605 200
286 000
240 000
191 500
176 500
176 500
649 400
24 712 900
400 000
12 000
272 000
6 800
7 096 420
75 000
478 000
260 000
50 000
0
600 000
224 000
2 000

43 500

90 500

71 160,41

98 000

136 520
12 000
25 000
100 000
100 500
0
1 978 200
0
0
0
2 074 950
81 000
180 000
1 162 410
19 000
21 857 402

136 520
15 000
25 000
100 000
111 100
0
1 998 600
27 064
952
2 484
2 260 500
633 000
180 000
1 162 410
19 000
25 074 906

136 512,70
15 000,00
21 000,00
0,00
78 095,08
0,00
1 956 219,20
27 064,00
952,00
2 274,00
1 756 001,25
211 051,45
161 479,00
937 964,22
17 616,00
4 625 521,79

0
15 000
20 000
100 000
206 260
60 000
2 218 200
0
0
0
3 182 900
325 000
180 000
1 056 930
21 000
23 735 329
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Ještě na začátku března by úvodní
článek ohledně letošního roku zněl
zcela jinak. Co tak zásadního změnilo plány nejen každého z nás, naší
obce, celé republiky, ale dokonce
celého světa? Odpověď zaznívá každou chvíli, každý den a provází nás
na každém kroku. Je to koronavir
COVID 19.
Zažíváme něco, co nezažila žádná
generace před námi. Nejhorší na
tom je to, že není zatím na tento koronavir lék a bohužel umírají především starší a nemocní lidé. Není nutné žít v obrovských obavách a ve
stresu, ale zároveň je potřeba dodržovat všechna nařízení a dostat, tak
zvaně pod kůži, základní hygienické
návyky. Důvodem je to, abychom
neohrozili především naše starší a
nemocné rodinné příslušníky a spoluobčany.
Je nám všem jasné, že tato situace
nemá vliv jenom na naše zdraví, ale
velmi zásadně ovlivňuje ekonomickou situaci na celém světě a také
v naší zemi. Někteří z nás mají velké
a opodstatněné obavy o svoji práci a
tím o finanční zajištění své a svojí
rodiny, protože některé firmy budou
muset propouštět z důvodu omezení
výroby a některé dokonce budou bojovat o svoji existenci. V posledních
letech jsme byli svědky toho, že bylo
víc práce než pracovníků a nezaměstnanost byla na historickém minimu. Což v letošním i příštím roce
určitě nebude platit. Všechny tyto
skutečnosti mimo jiné také ovlivní
zásadně daňové příjmy naší obce.
Propad bude velký, a tak budeme
muset v rámci rozpočtu na tuto situaci reagovat. V polovině roku a především po uvolnění regulativ z důvodů
nouzového stavu bude zřejmé, jaký
to bude mít vliv na ekonomickou situaci a tím pádem na rozpočty měst a
obcí.
I přesto všechno pokračujeme a
určitě
budeme
pokračovat
v rekonstrukci motorestu. Co budeme ale určitě zvažovat, zda má smysl
otevřít ubytování a bistro-restauraci
ještě v letošním roce. Na jednom

z nejbližších zasedání zastupitelstva
obce mimo jiné o tom musíme rozhodnout.
Získali jsme z evropského fondu
spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika dotaci
na vybudování Expozice o historii a
spolupráci v Lidečku v podkroví
našeho Společenského centra. Projekt má být zahájen v červenci a
dokončen do poloviny příštího roku.
Během těchto dnů budeme podepisovat smlouvu o dotaci. Získali jsme
dotaci díky spolupráci s Obcí Zariečie, a to necelých 29 990 EUR.
Dotace nepokryje všechny náklady,
ale
určitě
velmi
napomůže
k realizaci.
Čekáme také na vyjádření
Zlínského kraje, zda jsme získali dotaci ve výši 50 % na zateplení
s výměnou oken ve spodním pavilonu mateřské školy. Bez ohledu na
dotaci určitě v letošním roce chceme
z našeho rozpočtu vyměnit a zrekonstruovat celou střechu. Střecha má
stát něco přes 2 mil. Kč. Na některé
další práce a vybavení chceme získat
dotaci přes Místní akční skupinu
Hornolidečska. Celý velký projekt
rekonstrukce spodního pavilonu
mateřské školy má název: Místo pro
setkávání a tvoření v Lidečku. Podrobněji se zmíním o celém projektu
v dalším Zpravodaji.
V letošním roce určitě chceme
dokončit projekčně projekt budovy
obecního úřadu, jak celkového
vzhledu, tak také celého podkroví,
kde se má stěhovat knihovna a
zasedací místnost obecního úřadu.

OBYVATELSTVO r. 2019
počet obyvatel
přihlášení k trvalému pobytu
odhlášení z trvalého pobytu
zemřelo
narozeno
průměrný věk

Chceme pokračovat s živnostníky
i vlastními silami v opravách a
rekonstrukcích
dalších
budov,
rozšiřování sítí, opravách komunikací atd.
Bez ohledu na tak zásadní a velmi
nepříjemnou
situaci,
kterou
prožíváme díky COVID 19, máme
smělé plány a uvidíme, jak se nám
podaří
je
zrealizovat.
Jsem
přesvědčen, že se větší část našich
letošních plánů podaří zrealizovat
nebo alespoň zahájit jejich realizaci.
Závěrem tohoto článku bych chtěl
všem našim občanům popřát, abychom i v této těžké situaci našli
pozitiva, nepropadali beznaději a
smutku, nacházeli byť malé, ale přesto radosti, ale zároveň zachovávali
s velkou důsledností a vážností
všechna nařízení a doporučení. Bude
záležet na každém z nás, jak se nám
společně podaří tyto dny prožít a
ustát. Možná nám k tomu může pomoci i doba nastávajících velikonočních svátků, které v sobě mají
hloubku a velkou naději pro každého
z nás. Tyto velikonoční svátky
nebudeme moci prožít, tak jak jsme
byli zvyklí, ale o to více mohou být
pro nás velkým zdrojem pokoje a
především naděje, i když je prožijeme jinak a pouze se svými
nejbližšími.
Přeji každému z nás, aby tyto velikonoční svátky měly v sobě velkou
sílu, byly zdrojem k zastavení, k
uvědomění si pravých hodnot a ať
velkopáteční smutek se proměnil
v radost prázdného hrobu plného
světla naděje.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

muži
922
11
16
7
11

ženy
902
14
13
6
14

celkem
1 824
25
29
13
25
39,9
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Jak již z nadpisu vyplývá, po rekonstrukci se již nebudeme bavit o
motorestu, ale o penzionu.
I přes velmi složitou situaci
s COVID 19 práce stále pokračují.
Jak to bývá u rekonstrukce a obzvláště tak velké a náročné stavby,
musíme řešit stále nové a nové problémy, se kterými se úplně nepočítalo a projekt to někdy vůbec neřešil.
V současné době máme dokončené
hrubé stavební práce na všech pokojích. Zahajují se stavební práce, včetně vzduchotechniky, vodo-topo,
elektroinstalace v bistru a wellness.

Základní demoliční práce v přízemí
byly provedeny většinou díky brigádníkům nebo našimi zaměstnanci.
V těchto dnech byla dokončena
výběrová řízení na všechny venkovní
dveře, které budou hliníkové. Dodávku a montáž dle výběrového řízení
vyhrál BR Servis s.r.o.
Dokončují se výběrová řízení na
světla v hlavním sále „A“, na montáž
a dodávku podlah, dodávku a montáž
vnitřních dveří. Brzy se bude vypisovat výběrové řízení na nábytek do
pokojů. Projekčně se řeší nábytek do
hlavního sálu „A“, do zasedací míst-

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

nosti, do společenské místnosti a
také do bistra. Tím, že se jedná o
velký objekt, tak podlahových ploch,
počet dveří, počet nábytku atd. je
velký a tím i ceny nejsou malé.
Většina z nás zaznamenala lešení
kolem budovy. Provádí se zateplení a
nová fasáda na celé budově. Výběrové řízení vyhrála firma TM Stav
spol. s.r.o. Cena zateplení a nové
fasády je dle smlouvy 2 360 614 Kč
bez DPH.
Bohužel jsme narazili při obkopání budovy na problémy způsobené
dešťovými vodami, které byly svedeny do kanalizace, která neodpovídala
původnímu projektu a někde vykazovala vady. Ty musíme ve spolupráci
s firmou dořešit. Některé části nebyly vůbec odvodněny, proto jsme byli
nuceni všechny tyto problémy vyřešit. Samozřejmě, že to jsou finanční
náklady navíc. Zastupitelstvo obce
souhlasilo s provedením všech prací,
které budou nezbytné pro funkčnost
zateplení a odvedení dešťových a
povrchových vod. Ono by se to vymstilo v budoucnu a stálo by to daleko více.
Kontrolní dny na stavbě probíhají
každý týden a jednání starosty, místostarosty, koordinátora a stavby vedoucího jsou také většinou jednou za
týden. Mohu ubezpečit, že je stále co
řešit a co rozhodovat.
Řešíme také hlavní přístupové
schodiště, které ze strany od benzinky se musí udělat zcela nové – zůstaly tam pouze armaturní dráty a to se
počítalo u schodiště pouze s jeho
opravou. Řeší se také návrh venkovních především sadových úprav
s výhledem řešení vzhledu celého
blízkého okolí penzionu. V dalším
Zpravodaji zveřejníme také návrhy
pokojů, bistra, hlavního sálu atd.,
abyste měli představu, jak to tam
bude vypadat. Ve věci vzhledu, barevných řešení, rozmístění a tvarů
úzce spolupracujeme s Ing. Arch.
Alenou Maňákovou.
K dnešnímu dni jsme investovali
do motorestu cca 14 046 800 Kč bez
DPH. Celkově počítáme s tím, že do
motorestu budeme investovat částku
ve výši cca 30 mil. Kč bez DPH.
Ing. Vojtěch Ryza – starosta
Zbyněk Kulíšek - místostarosta
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Přihlásilo se nám na provozního
Penzionu Čertovy skály celkem 75
uchazečů.
Z tohoto počtu bylo osloveno 15,
aby zpracovali business plány.
Z osloveného množství business plány zaslalo 7. Všichni byli poté pozváni na osobní pohovor, který trval
cca 1 hodinu u každého. Po osobním
pohovoru bylo pozváno na 4. kolo
výběrového řízení celkem 5 uchazečů a z toho se tři omluvili, protože už
něco měli. Tohoto 4. kola se tedy
účastnili dva uchazeči – uchazečky.
Výběrová komise ve složení Bc.
Čeněk Kuba – nezávislý odborník na
ubytování a gastro, a za Obec Lidečko: Ing. Jaroslav Rumánek, Ing. Robert Šoman a Ing. Vojtěch Ryza po
4. kole nepotvrdila zatím žádného
vítěze. Po skončení nouzového stavu
komise rozhodne.
Velký vliv bude mít ve věci provozního také rozhodnutí, kdy otevřeme ubytování. O počtu dalších zaměstnanců bude rozhodovat vybraný
provozní.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Nájemce a provozovatel bistra v Penzionu
Čertovy skály
Po nejbližším zasedání zastupitelstva obce bude vypsána výzva na
nájemce a provozovatele Bistrarestaurace v Penzionu Čertovy skály.
Podmínky, které bude muset nájemce splňovat, budou zveřejněny ve
výzvě. Kromě vlastního provozu
bistra bude nájemce velmi úzce spolupracovat s provozním ubytování
v penzionu, bude řešit snídaně pro
ubytované a bude mu nabídnuta úzká
spolupráce při zajištění různých rodinných nebo firemních akcí pořádaných v hlavním sále penzionu.
Naší velkou snahou bude, aby
bistro bylo otevřeno celoročně a nejenom v době sezony.
Ing. Vojtěch Ryza

O tomto „korunovaném“ viru bylo a ještě bude řečeno a napsáno
spousta. To, že se jedná o velmi vážnou situaci, je nám všem naprosto
jasné, protože jde nejen o zdraví, ale
už i o životy a to především životy
starších a nemocných.
Velmi mě i celé zastupitelstvo
obce těší, že v naší obci se našla velká spousta šikovných občanů, kteří
doma šili a šijí roušky. S velkým
potěšením mohu říci, že Lidečko si
ušilo roušky samo. Obec byla nápomocna, ale nemusela být tolik jako
jinde, protože máme šikovné občany.
Každého jistě potěšila informace
z nemocnice ve Vsetíně, že zdravotníci používají roušky z Lidečka. Víme, že roušky z Lidečka se odvezly a
stále odvážejí pro potřebné do nemocnice, do domovů seniorů, do
charity atd. Ještě jednou velké poděkování všem, kdo šijí, kdo pomáhají
s přípravou látek, kdo dodali látky,
pásky, gumičky, všem, kdo zajišťují
rozvoz roušek potřebným atd. Je za
tím spousta pěkné a obětavé práce.
Poděkování patří také skautům,

kteří nabízejí zajištění nákupů pro
seniory a nemocné. Také je potřeba
poděkovat všem, kteří pomáhají i
jinými způsoby a my ani o nich nevíme.
Bohužel nákaza není zažehnána a
situace se mění den ze dne, z hodiny
na hodinu. Proto musíme důsledně
vytrvat v dodržování nařízení,
v nošení roušek a v tom, že se nebudeme setkávat. Tady záleží na každém z nás. Vydržme už kvůli našim
nejbližším.
Není jasné, zda se akce kulturní,
společenské i sportovní z důvodu
nouzového stavu a nejasnosti
z dalšího vývoje koronaviru uskuteční a v jaké formě. Čas ukáže a my
budeme informovat o změnách a o
tom, zda se akce posune nebo se zruší a nebo dojde k jejímu omezení.
I přesto, že situace není dobrá,
věříme, že bude líp a situace se dostane do normálu a my budeme žít
tak jako před nákazou a možná
s větším důrazem na ty pravé hodnoty.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce Lidečka

Na obecním úřadě si můžete přijít se svou nádobou a na číslo popisné
si zakoupit 0,5 l Anti-COVID za 40 Kč. V případě, že bude zájem, doobjednáme a umožníme po určité době ještě dokoupení dalšího množství.
Chceme Vás vyzvat, abyste tento nebo i jiné dezinfekční prostředky využívali. Dezinfekční prostředek slouží na dezinfekci rukou i předmětů. Doporučujeme si jej doma dát do rozprašovače.
Používejte především při návratu z obchodu nebo když se vrátíte
z venku. Je dobré minimálně jednou za den utřít kliky, volant v autě a
jiné předměty, kterých se velmi často dotýkáte, když odněkud přijdete.
Ing. Vojtěch Ryza

pro Textilní banku.cz
Po 4. května - So 16. května 2020 od 8.00- 17.00 h
Společenské centrum - vchod od mateřské školy
Přijímá se: ošacení – dámské, pánské, dětské – letní i zimní, neobnošená,
nepoškozená a čistá obuv, lůžkoviny, prostěradla, ručníky utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, vlny, příze, nepoškozené spací pytle, školní
a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní, čisté nádobí –
skleněné, porcelánové, kovové
Věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů či kartonových krabic.
Děkujeme, že pomáháte potřebným.
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V měsíci dubnu se ve školách
každoročně ukončuje 3. čtvrtletí a
konají se třídní schůzky s rodiči našich žáků. Letos tomu ale tak nebude
z důvodu šíření infekčního onemocnění, které postihlo celý svět.
Měli jsme společně plánované
aktivity, které by dětem obohatily a
zpříjemnily výuku, Z důvodu vyhlášení nouzového stavu jsme některé
z nich byli nuceni odložit.
V měsíci lednu a únoru probíhaly
postupně ve všech třídách projektové
dny s názvem - Etické dílny. Cílem
projektu
je motivovat
děti
k dobrým vztahům k ostatním lidem
kolem nich (v rodině, ve škole a jinde), které jsou založeny na vzájemné
úctě a respektu k sobě samému i
k druhým. Témata, která byla společně s dětmi rozebírána, úzce souvisí
s jejich osobnostním rozvojem. Projektové dny vedla odbornice z praxe
- paní Bc. Hana Puype, která měla
pro děti zábavnou formou připravený
výukový program. Společně s žáky
hovořili a plnili zadané úkoly na daná témata:
1. ročník ZŠ: A – Já, moji kamarádi
a moje rodina
2. ročník ZŠ: B – Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme
3. ročník ZŠ: C – Zdravé myšlenky –
zdravé vztahy
4. ročník ZŠ: D – Můžu se stát hrdinou?
5. ročník ZŠ: E – Dítě na cestě k dospělosti
Výukové programy byly hrazeny z
projektu - Šablony II.
V měsíci únoru jsme navázali užší
spolupráci s MŠ Lidečko, která spočívala v návštěvě našich prvňáčků

v mateřské škole. Cílem byla motivace dětí k nástupu do 1. třídy. Prvňáčci si pod vedením paní učitelky Mgr.
Anny Švirákové pro své kamarády
připravili zábavný program, kde
předvedli své dovednosti. Nejprve se
každý žáček představil básničkou,
poté společně zahráli divadelní pohádku Boudo, budko. Další připravené úkoly už plnily všechny děti společně. Starší žáci pomáhali svým
mladším kamarádům, jak při samostatné práci, tak při práci skupinové,
kde např. kreslili své představy o
škole. Budoucím prvňáčkům se program moc líbil, a tak jsme je pozvali
na návštěvu do školy, kde se budeme
těšit na další spolupráci.
Jarní prázdniny byly využity
k úklidu ve škole, k vyřazení a odvozu nefunkčních věcí a následně
k malířským pracím, které mají značný vliv při utváření estetického prostředí interiéru školy.
V měsíci březnu a to od 11. 3.
2020 vyhlásila Vláda ČR uzavření
škol, čímž byly naše další plány pozastaveny až do odvolání. Výuka dětí
probíhá nyní v jiném režimu, který
se nazývá distanční výuka. Na rodiče, děti i pedagogický sbor klade tento druh výuky nemalé nároky. Ze
současné situace však vyplývá, že
takto organizovaná výuka bude probíhat další týdny a je proto žádoucí,
abychom vzájemnou interakci a komunikaci zlepšovali ku prospěchu
vzdělávání dětí. Jakým způsobem
výuka probíhá?
Pedagogové si připravují doma,
případně ve škole výuku pro děti a
snaží se vybírat podstatné učivo, které dětem posílají - emailem, do

Návštěva prvňáčků v mateřské škole

schránky, telefonicky, případně přes
aplikaci Messenger. Někteří z nás
využívají program Fred, či Wotsabee
(anglický jazyk), cvičení online. Dále mají děti na webových stránkách
školy odkazy na osvědčené webové
stránky, které běžně využíváme ve
škole při výuce. Kdo má zájem, ten
může každý den sledovat na televizní
obrazovce - ČT 2 výukový program
Učitelka.
Ráda bych poděkovala touto cestou Vám, rodičům. Je úctyhodné, jak
spolupracujete. Velmi si vážíme toho, jak v současné době přistupujete
ke vzdělávání svých dětí – vypracováváte s nimi úkoly, posíláte ke kontrole a komunikujete s třídními učitelkami. Radím, abyste se zbytečně
nestresovali, pokud něco nestihnete.
Po nástupu do školy budeme opakovat učivo znovu a poté budeme pokračovat dále v probírání učiva. Ve
škole se určitě nebude hned zkoušet
a známkovat. Po společné dohodě
budeme zpočátku upřednostňovat
slovní hodnocení tak, aby byly děti
motivovány k další práci.
Stejně tak bych ráda poděkovala
svým kolegyním za spolupráci a kreativitu při hledání nových vzdělávacích možností a nejen jim, ale i ostatním zaměstnancům, kteří se podílejí
na chodu školy. Věřím, že i tato
náhle a nečekaně vzniklá situace nás
posune dále, něco si uvědomíme a
něčemu se naučíme.
Děkuji rovněž Obci Lidečko a některým jejim zaměstnancům za pomoc a flexibilní jednání při řešení
nečekaných situacích ve škole. Jednalo se především o práce ve škole,
které
vyžadují mužskou sílu.
V našem případě to byla pomoc při
přemístění a odvoz vyřazeného nefunkčního nábytku, příprava některých místností před a po vymalování,
atd. Děkujeme.
Mějte na paměti, že i nadále však
zůstává prioritou zdraví nás všech.
Chovejme se proto zodpovědněji vůči ostatním i sami vůči sobě. Společně to zvládneme.
Mgr. Alena Lišková
ředitelka školy
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V sobotu 14. 3. 2020 se sešli členové MS Černava Lidečko na své
hodnotící schůzi za uplynulý rok.
Výroční schůze myslivců se konají tradičně v březnu z důvodu, že
myslivecký rok začíná 1. 4. a končí
31. 3.
Po úvodním přivítání členů a hostů jsme minutou ticha uctili památku
našich zemřelých kamarádů. V průběhu schůze jednotliví členové výboru přednesli své zprávy. V hlavní
zprávě předsedy MS Černava byli
přítomní informováni, že náš spolek
hospodaří v pronajaté honitbě od
Honebního společenstva Lidečko na
výměře 966 ha honební plochy. Výkon práva myslivosti vykonává 17
členů a 2 hosté. Z tohoto počtu 5 členů žije mimo naši obec. Činnost
spolku řídí 5členný výbor ve složení:
Vojtěch Františák – předseda, Petr
Filák – místopředseda, Antonín Kurtin – myslivecký hospodář, Stanislav
Brhel – jednatel, Pavel Brhel – finanční hospodář.
Z činnosti v uplynulém roce
V lednu jsme pořádali myslivecký ples, kde k tanci a poslechu hrála
známá dechová hudba Bojané. Vkusně vyzdobený sál přivítal příchozí
návštěvníky vůní jedlové chvoje.
Spokojenost hostů byla naším cílem,
a snad se nám to podařilo.
V červnu jsme na chatě uvařili
guláš pro účastníky mše svaté u kapličky, která byla sloužena za složky
obce a obyvatele Račného.
V srpnu jsme pořádali v Račném
taneční zábavu, kde hrála místní oblíbená kapela Gryfis. Zábava se vydařila a mnozí účastníci, již důchodového věku, vzpomenuli na nezapo-

menutelné zábavy svého dávného
mládí.
V září byla sloužena u reliéfu svatého Huberta mše svatá za živé a zemřelé členy MS a za členy Honebního společenstva. Po skončení jsme se
přesunuli na chatu na menší pohoštění.
V říjnu jsme pořádali autobusový
zájezd na svatý Hostýn, kde se konala tradiční svatohubertská pouť za
živé a zemřelé myslivce a lesníky.
V listopadu jsme se zúčastnili
tradičního lidečkovského jarmarku,
kde byl veřejnosti nabídnut zvěřinový guláš.
Dne 30. 11. se v naší honitbě
uskutečnil hon na zajíce. Na výřadu
bylo vyloženo 7 zajíců a 3 kachny
březňačky. Celý hon se nesl v duchu
starých mysliveckých tradic. Hon je
brán jako poděkování pro členy za
celoroční práci pro myslivost. Na
tento hon si může člen pozvat svého
mysliveckého kamaráda. Nejde zde o
ulovení, ale o prezentaci honitby a
prožití krásného dne v Boží přírodě.
Ze zprávy mysliveckého hospodáře vyplynulo, že bylo uloveno v loňském roce 7 srnců, 6 srn a 2 srnčata,
dále 4 lončáci, 5 selat, 1 laň a 3 jezevci, 9 lišek a 15 holubů hřivnáčů.
Odlov srnčí zvěře stále mírně klesá z
důvodu, že nacházíme stále více padlé zvěře srnčí, a to hlavně v letních
měsících. Dále hospodář seznámil
přítomné, kolik bylo připraveno krmiva na zimní přikrmování zvěře. K
výkonu práva myslivosti používáme
3 lovecky upotřebitelné psy, kteří
mají zkoušku z lovecké upotřebitelnosti.
V loňském roce bylo započato s

rekonstrukcí chaty, která je majetkem Obce Lidečko. V sále byla položena dlažba místo nevyhovující podlahové krytiny. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Byly
vyměněny hlavní vchodové dveře.
Před chatou vznikl zakrytý prostor.
Chata byla překryta novým plechem.
Je potřeba poděkovat všem zúčastněným místním živnostníkům, kteří se
na této akci podíleli. Poděkování
patří i místopředsedovi MS Petru
Filákovi, který tuto akci řídil a byl
koordinátorem mezi vedením obce a
řemeslníky.
Dále ze zprávy vyplynulo, že bylo
členy spolku odpracováno za loňský
rok 1 123 hodin při těchto akcích.
Další stovky hodin byly odpracovány
při přikrmování zvěře v době zimního strádání zvěře a jiných činnostech
v rámci naší honitby.
Na výroční schůzi byl přijat za
člena Roman Číž a dva noví žadatelé
byli přijati na roční hostování v našem spolku. Byli to pan Radovan
Seibert a Slovák Hubert mladší. Od
dnešního dne máme 18 členů a 3 lovecké hosty.
Dále členská schůze přijala závazné dokumenty, a to plán práce a
finanční rozpočet na rok 2020, kterým se bude naše činnost řídit v letošním roce.
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V letošním roce by mělo dojít na
pokračování úprav na chatě. Dále
plánujeme osetí políček pro zvěř,
údržbu a stavbu nových mysliveckých zařízení v honitbě. Vše bude
ale záviset na situaci s probíhající
pandemií koronaviru. Od nového
školního roku chceme obnovit činnost mysliveckého kroužku, který u
nás úspěšně fungoval s kratšími přestávkami od roku 1974.

V diskusi vystoupili naši hosté a
to starosta obce Ing Vojtěch Ryza,
který nám poděkoval za práci a nastínil, co bude v letošním roce hlavními
úkoly v rámci naší obce. Taktéž další
naši hosté, místostarosta Zbyněk
Kulíšek a Ing Marcela Unzeitigová
za Společenský klub obce, nám popřáli v novém roce hodně úspěchů.
Závěrem jednání byl přijat závazný dokument usnesení výroční člen-

Skautský silvestr
Konec roku 2019 se rychle blížil,
v prosinci jsme ještě stihli přespat
v klubovnách a v Lidečku i v Horní Lidči roznést Betlémské světlo.
Na konci měsíce jsme již tradičně uspořádali Skautský silvestr. Odpoledne 31. ledna jsme se setkali
v malém sále kulturního domu, abychom si společně
zahráli hry, popovídali u dobrého jídla a zavzpomínali
na celý uplynulý rok. Po příjemně stráveném odpoledni
se každý vydal domů k vítání nového roku se svými rodinami a přáteli.

ské schůze MS Černava Lidečko,
kterým se bude náš spolek řídit v
roce 2020.
MS Černava Lidečko přeje všem
složkám a občanům obce v dnešní
nelehké době hojnost Božího požehnání, zdraví těla i ducha a krásné
velikonoční svátky.
Vojtěch Františák
předseda MS Černava Lidečko

kapela The Barbers a celým plesem nás provázeli naši
vedoucí Mája a Tonda.
Skautský ples byl v letošním roce již sedmnáctý,
avšak tentokrát s dost podstatnou změnou. Šestnáct let
tyto plesy pořádali manželé Rumánkovi, kterým patří
obrovské díky za jejich trpělivost, kreativitu a nápady.
Vedení však předali Zuzce Tomečkové a její první ples
byl opravdu velmi vydařený. Poděkování však nepatří
jen organizátorům, ale i každému, kdo se jakkoliv zapojil do příprav a samotného průběhu plesu.

Únor v družinách

V našem středisku funguje sedm družinek dětí různých věkových kategorií. Mladší děti měly možnost
ukázat své výtvarné schopnosti na tvoření, které pro ně
uspořádaly vedoucí Míša a Andrejka. Naši nejmenší –
benjamínci – spolu se staršími skauty zdolali Čertovy
skály a užili si spoustu bláta, zimy, teplého čaje a her.

Květinový ples
Leden se nesl v duchu registrace – pro rok 2020 se
nás registroval rekordní počet, a to 102 členů, což je
obrovský důvod k radosti, a příprav na skautský ples.
Jako každý rok, tak i letos, měl náš ples specifické téma.
Kulturní dům se 25. ledna proměnil na rozkvetlou
zahradu plnou květin. K poslechu a tanci hrála pražská

Na jaře nás také čeká hromada akcí, jako např. víkendová chata, lanové centrum nebo třeba indiáni a zlatokopové, ale o tom až příště.
za skauty Anna Nováková
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Plesovou sezonu v naší obci zahájil v sobotu 11. ledna 2020 Myslivecký spolek Černava svým mysliveckým plesem. Prostory Společenského centra byly vyzdobeny ve stylu lesa a kulturní dům provoněly zvěřinové speciality, které byly připraveny pro návštěvníky plesu. K tanci i poslechu na tomto plese hrála skupina Fortuna.
Další sobotu, 18. ledna 2020 se konaly naše maškarní plesy, jejichž pořadateli je KPŠ při ZŠ Lidečko.

Odpoledne bylo vymezené dětem. Konal se již tradiční
karneval. Velký sál Společenského centra zaplnily různorodé masky – pohádkové bytosti, zvířátka, povolání,
nadpřirozené bytosti. O vedení karnevalu se jak předchozí roky, tak i letos postarala moderátorka Radia Zlín
Hanka Srncová, která měla připravený program plný
her, soutěží a tance. Dále si děti mohly koupit tombolu,
využít služby malování na obličej nebo nechat se vyfotografovat ve foto koutku a přímo si odnést na památku
fotografii. Každá maska byla oceněna balíčkem sladkostí. Z karnevalu děti odcházely nejen příjemně unavené,
ale i spokojené z pěkně prožitého odpoledne.

Po skončení karnevalu se pořadatelé pustili do úklidu
sálu, aby jej připravili na večerní maškarní ples pro dospělé. Hudební doprovod této akce zajistily dvě kapely
– Traverza a Gryfis II. generace. Tohoto plesu se zúčastnil hojný počet nápaditých masek a pořadatelé byli velmi spokojeni – výtěžek z obou plesů je určen na akce

pro naše děti.
Sobota 25. ledna 2020 patřila skautům. V tento den
se konal již 17. Skautský ples. Sál kulturního domu
vyzdobily květiny všeho druhu a barev, protože ples
nesl podtitul „Květinový“. O příjemnou atmosféru plesu
se postarali nejen skauti, kteří měli připraven doprovodný program, ale také hudební skupina The Barbers, která
hrála do časných ranních hodin.
Měsíc únor zahájila Farnost Lidečko 12. Farním plesem. O hudební doprovod se, tak jako vloni, postarala
skupina Vivian band, která má u účastníku plesu velkou
oblibu. Zpestřením plesu byly soutěže, které si připravili
pořadatelé, a scénka „Parní ples“. O úrovni plesu hovoří
to, že vstupné na tento ples bylo do týdne vyprodáno.
Plesovou sezonu 2020 jsme ukončili ji tradičně Společenským plesem, který byl 15. února 2020, tentokrát
na téma „V Lucerně“.

Ples každoročně pořádá Společenský klub Lidečko za
podpory Obce Lidečko. Hudební produkci zajistily dechová hudba Lidečanka a skupina Sway, které předvedly
svůj bohatý hudební repertoár. Pro návštěvníky plesu
jsme připravili doprovodný program - skupinu The Crazy Flapers, která je součástí Luhačkovického okrašlovacího spolku Calma. Ta v dobových kostýmech prezentuje charleston 20. a 30. let 20. století. Pro úspěch míchaných nápojů z loňského plesu jsme tuto službu za pomocí našeho občana Pavla L. zajistili i pro tento ples. Chtěli
bychom poděkovat p. Pavlu Čížovi z pohostinství Formanka za dodávku ledu na tyto drinky. Pro hosty plesu
byla připravena malá kafírna, která nabízela širokou škálu kávy. Naplněný parket spokojených hostů je odměnou
všem pořadatelům a organizátorům plesu.
Chtěla bych jménem všech pořadatelů našich plesů
poděkovat sponzorům, kteří přispěli jakýmkoli způsobem do plesových tombol, jménem Společenského klubu poděkovat všem složkám, které tyto plesy organizují,
a v neposlední řádě vám občanům, kteří se těchto plesů
zúčastňujete a tím podporujete nejen činnost pořádajících složek, ale také uchování kultury v naší obci. Závěrem můžu říct, že plesová sezona roku 2020 byla velmi
zdařilá.

Marcela Unzeitigová
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Vážení občané Lidečka,
s příchodem jara dochází ke zvyšování 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 nešváru. Nejen že vlivem vypalování dochází k velkým materiálním škodám,
ale často může dojít ke zranění, především starších lidí, či dokonce ke
ztrátě lidského života, protože se vypalování vymkne vaší kontrole a vy
nedokážete sami uhasit případné rozšíření požáru.
Žádáme
občany:
„NEVYPALUJTE SUCHÉ TRAVNÍ POROSTY!“
Vypalování suché trávy a porostů
je přísně zakázáno podle zákona č.
133/1985 Sb. Za tuto špatnou činnost
může být uložena pokuta až do výše
25 000 Kč.
Pokud chce někdo pálit klestí na
hromadě, je zapotřebí dodržet bezpečnostní podmínky a držet se platných předpisů:
• PÁLENÍ KLESTU JE NUTNÉ
NAHLÁSIT na operační středisko
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje.

Pálení klestí
Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:
- telefonem: 950 670 222
- e-mailem: paleni@zlk.izscr.cz
- vyplněním formuláře na webu
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje www.hzszlk.eu

V ohlášení je potřeba uvést datum, místo pálení a osobu, která za
pálení odpovídá a kontakt na tuto
osobu (nejčastěji mobilní telefon), a
dále:
- dbát pokynů operačního důstojníka
hasičského záchranného sboru,
- při náhlém zhoršení počasí – 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 kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny,
• při pálení musí být alespoň dvoučlenná skupina, přičemž jeden musí
být starší 18 let,
• za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději
vůbec nerozdělávejte,
• při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního
prostředí např. obložením kameny,
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,

Od středeční modlitby růžence a bohoslužby smíření
můžete sledovat celý velikonoční program živě na
https://farnost.lidecko.cz/zive-vysilani/

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se
vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční
vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění,
zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, kter ý v této

• oheň rozdělávejte alespoň 50 m od
okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň
nezakládejte pod větvemi stromů, na
kořenech stromů, na suchém listí,
lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod.
Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí
neštěstí. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým
porostem,
• ohniště důkladně uhaste buď zalitím 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 mimo ohniště.
Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, VOLEJTE HASIČE PROSTŘEDNICTVÍM TÍSŇOVÉ LINKY 150
NEBO 112.
Děkujeme.
preventista SDH Lidečko

Hydranty
Někteří občané stále oslovují hasiče ohledně hydrantů. Hydranty spravuje společnost VaK a ne hasiči. Pokud objevíte nefunkční hydrant, můžete tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad.
Děkujeme za pochopení.
SDH Lidečko

slavné noci vpravdě vstal z mrtvých.
Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem
našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o
velikonoční noci s radostí zpíváme.
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. Z celého
srdce Vám žehnáme.
Pravidelné návštěvy nemocných před Velikonocemi
nebudou. Za nemocnými budu chodit až po odvolání
nouzového stavu. V případě potřeby volejte kdykoliv na
tel. č.: 731 402 081.
.
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Vánoční odpoledne s ping pongem
Klub stolních tenistů uspořádal v
sobotu 28. 12. 2019 „vánoční odpoledne s ping pongem“ pro naše občany a jejich rodinné příslušníky. Do
hry se zapojilo asi 20 hráčů, a to děti
i dospělí. Společně jsme strávili pěkné sportovní odpoledne.
Mezinárodní turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
V sobotu 29. 2. 2020 proběhl v
Lidečku mezinárodní turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise.
Již od ranních hodin se o vítězství
pralo 52 hráčů ze Slovenska, Vsetína, Zlína, Bylnice, Francovy Lhoty,
Střelné, Hošťálkové atd. Rozlosovalo
se osm skupin, ze kterých následně
postoupili první čtyři hráči do vyřazovacího pavouka. Dovednostní úroveň zúčastněných amatérů opět
vzrostla a k vidění byly opravdu
krásné výměny a zakončení. Finálový boj o krále turnaje nakonec ovládl
Roman Žídek z Bystřice pod Hostýnem, který v nádherném souboji
udolal loňského vítěze Martina Hořelku z Valašské Polanky.
Nejlepší výsledek z domácích
borců letos urval Pavel Psota, který

se dostal do osmifinále. Inspirací pro
všechny se stal sedmdesátník pan
Jaroslav Farkaš ze Vsetína a také
jediná žena v mužské kategorii paní
Eva Holečková (rodačka z Lidečka).
V odpoledních hodinách proběhl
ještě turnaj žen. Přihlásilo se jich
celkem pět a všechny hrály mezi sebou na tři vítězné sety. Z prvního
místa se radovala paní Ludmila Galdová ze Vsetína.
Celý turnaj probíhal v přátelském
duchu a atmosféře. Díky patří pořadatelům, Obci Lidečko a v neposlední řadě všem přítomným hráčům. Již
teď se těšíme na další ročník. Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout na webu obce Lidečko.
Výsledky turnaje mužů:
1. Žídek Roman, 2. Hořelka Martin,
3. Plšek Zdeněk, 4. Farkaš Jaroslav,
5. Plšek Vlastimil, 6. Pončík Jiří, 7.
Holeček Jiří, 8. Strnka Zdeněk
Výsledky turnaje žen:
1. Galdová Ludmila, 2. Rybecká
Markéta, 3. Holečková Eva, 4. Valová Kateřina, 5. Helienková Jitka
Pozvánka na tréninky
Tréninky probíhají každou sobotu od 16:00 do 18:00 hodin, vždy od
listopadu do konce dubna. Kdo by

měl zájem, může přijít mezi nás.
Bližší informace se dozvíte také
v naší facebookové skupině:
Stolní tenis Lidečkohttps://www.facebook.com/
groups/2648489688531277/.
David Ryza

Vážení a milí senioři,
využívám této příležitosti,
abych vám oznámila, že až zanikne
tato aktuální situace, podnikneme
poznávací výlet (na vlastní náklady) po této trase: Lidečko - Zlín.
Tam s průvodcem vyjedeme Baťovým výtahem na vyhlídkovou terasu, pak přejdeme do Baťova zlínského muzea nebo na výstavu panenek a kočárků (dle časového rozpětí). Poté zajedeme do Sazovic,
kde se nejdříve zastavíme na oběd,
navštívíme sazovický super moderní kostel, na který i Farnost Lidečko přispívala nedělní sbírkou. Na
zpáteční cestě se zastavíme ve Vizovicích ve výrobně čokolády s
ochutnávkou.
Pokud budete mít vážný zájem
o náš poznávací výlet, volejte již
nyní p. R. Kopečkové na čís.732
718 812, protože zúčastnit se ho
může jen prvních 18 zájemců.
Přeji vám všem, ať se vám ten
ohavný koronavirus obloukem vyhne Opatrujte se. Moc se těším na
setkání s vámi.
R. Kopečková

Obecní Zpravodaj vychází nepravidelně, dle potřeby a důležitosti příspěvků. Články do obecního Zpravodaje mohou předkládat
občané Lidečka. Všechny texty zpracovává redakční rada, která dbá na charakter Zpravodaje.
Členové redakční rady: Ing. Marcela Unzeitigová, Ing. Vojtěch Ryza, p. Milena Pavlíková, Mgr. Erika Garguláková, p. Růžena
Kopečková a p. Marie Zábnická. Obecní Zpravodaj zpracovala: Mgr. Erika Garguláková.

