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V pátek naši knihovnu navštívili
žáci první třídy i se svou p. učitelkou, kde na ně čekal pan král, aby je
pasoval na čtenáře.
Tato akce se koná každý rok, ale
zvlášť ten letošní byl zajímavý koronavirovou situací. I přesto děti předvedly, že čtení jim jde velmi krásně.
Děti prožily v knihovně společný
čas, kdy ukázaly v různých hrách,
disciplínách, hádankách a úkolech,
jak poctivě se naučily abecedu a také
jak si umí jako třída - kolektiv pomoci, pěkně se k sobě chovat a vzá-

jemně spolupracovat. I s třídní paní
učitelkou, která jim byla nápomocná
a taky s námi krásně a nadšeně spolupracovala. Ze všech prvňáčků se
stali opravdoví čtenáři.
Těšíme se, že nyní budou navštěvovat naši knihovnu, kde na ně čeká
spousta krásných, dobrodružných a
zajímavých knih. Nejen na nové čtenáře, ale těšíme se na všechny ostatní
malé i velké, mladé i starší čtenáře,
kteří rádi čtou.
knihovna Lidečko

V úterý 20. 10. 2020 se ve Společenském centru v Lidečku
uskuteční pravidelné

„SETKÁNÍ SENIORŮ“.

Začátek akce je naplánován na 15.00 h.
Pořadatelé pro Vás připraví bohatý kulturní program a občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

V neděli 23. 8. 2020 se uskuteční dožínky u nás v Lidečku. J e to
po třech letech, protože se střídáme
s Horní Lidčí a Střelnou. Z důvodu
koronaviru COVID 19 jsme však
museli celý program upravit a značně zkrátit.
S detailním programem budete
včas seznámeni. Určitě by měla být,
když se něco zásadně nezmění, děkovná mše svatá za úrodu ve farním
kostele sv. Kateřiny a potom přejdeme před Společenské centrum, kde
bude malé občerstvení a bude nám
hrát naše dechová hudba Lidečanka.
Může dojít ke změně. Program bude
včas upřesněn.
I přes tyto změny věříme, že na
oslavu dožínek vás přijde co nejvíce.
Zároveň chceme podpořit všechny,
kdo mají kroje, aby je oblékli a přišli
na tuto slavnost.
Určitě bude pěkná příležitost se
potkat a poslechnout si dechovku.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Přejeme všem našim
občanům krásné léto a
pohodovou dovolenou
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Každý, kdo jede kolem, si všiml
nové zateplené fasády Penzionu Čertovy skály.
Barevné sladění řešila Ing. Arch.
Alena Maňáková a podle ohlasů se to
podařilo. Zateplení fasády bylo jednou z mnoha prací, které se udělaly,
dělají se a budou ještě dělat. Zateplení celé budovy realizovala firma TM
Stav spol. s r.o., která ve výběrovém
řízení předložila nejnižší cenu. Během toho se řešilo velké množství
problémů, které byly způsobeny nedokonalostí projektu, ale i tím, že
bylo potřeba udělat důležité věci
v oblasti odvedení srážkových vod a
ochrany základů a obvodových zdí
od vody.
V těchto dnech dokončila společnost Mestav s.r.o. položení obrubníků kolem celého motorestu a dosypání prostoru mezi zdí a obrubníkem.
Ubytovací část je ohledně stavebních prací před dokončením. Výběrové řízení na položení koberců a vinyl podlah vyhrál pan Josef Juřička.
Je provedeno odfrézování a položena

stěrka. Vinyl je položen ve společenské místnosti a budou se pokládat
koberce do pokojů, chodeb a vinyl
do hlavního sálu „A“. Dodávku a
montáž vnitřních dveří do ubytovací
části řeší pan Petr Vaněk, který předložil nejnižší cenu ve výběrovém řízení. Náročnost je v tom, že 90 %
dveří i obložek musí mít 30 min požární odolnost. V těchto dnech se dokončily prosklené části a montují se
svítidla.
Opět se využívá brigádníků a provádíme bourací práce v přízemí budovy pro wellness část, kde bude vířivka a dvě sauny.
Venkovní dveře dodala a montovala společnost BR Servis. Všechny
jsou hliníkové. Původně jsme počítali, že se schodiště pouze opraví, ale
jižní schodiště bylo tak poškozeno,
že se muselo zbudovat znovu. Takových neplánovaných víceprací bylo
více, což s sebou vždy nese rekonstrukce. Bylo vypsáno výběrové řízení na montáž a dodávku nábytku do
pokojů. Montují se svítidla v poko-

jích a chodbách.
Stavební práce se přesunuly do
prostor bistra a wellness. I přes nepříznivou finanční situaci způsobenou COVID 19 chceme dokončit
motorest celkově včetně wellness.
Zásadní rozhodnutí pro termín otevření udělalo zastupitelstvo obce a to
tím, že se termín otevření posunul
z důvodů dopadu COVID na 1. 4.
2021.
Ještě nás čeká spousta práce, jak
na bistru a wellness, tak také na venkovních prostorách. Máme problém
sehnat projektanta na řešení celého
prostoru kolem motorestu, včetně
tanečního kola.
Přes mnoho problémů práce postupují a věříme, že z našeho penzionu se stane perla Hornolidečska
v oblasti ubytování. Každopádně
jsme vložili finanční prostředky do
naší nemovitosti, kterou jsme zhodnotili a zastabilizovali na dalších několik desítek let.
Ing Vojtěch Ryza
starosta obce

Na stránkách, na internetu a jinde
je vyvěšena výzva na pronájem
prostor bistra v níže uvedeném znění.
1. Úvod
Penzion Čertovy skály má 17
pokojů s 34 lůžky, kde v některých z
nich je možná přistýlka. Součástí
penzionu je velký sál tvaru A
s výhledem na chráněný přírodní
útvar Čertovy skály a salonek pro
cca 20 lidí. Penzion je umístěn u
silnice I/57, kousek od chráněného
přírodního útvaru Čertovy skály,
který je hojně navštěvován. Vedle
penzionu
bude
procházet
Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh,
která by se měla realizovat v roce
2022 a 2023. V těsném sousedství
penzionu je venkovní kulturně
společenský areál, kde je možné
pořádat různé akce. Venkovní
prostor je krátkodobě pronajímán.
Obec Lidečko zveřejňuje podle
zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů, z á m ě r pronajmout
bistro v přízemí budovy nově
zrekonstruovaného penzionu Čertovy
skály, Lidečko č.p. 466 na dobu
určitou a to od 1. 4. 2021 do 31. 12.
2023 s možností prodloužení
nájemní smlouvy.
Předmětem pronájmu je nově
celkově
zrekonstruovaná
část
budovy penzionu Čertovy skály a to
v části přízemí a v části 1. patra.
Obec Lidečko zajistí na své náklady
vybavení bistra a to stoly, židle,
vydávací a výčepní pult, nerezové
dřezy, sporák, konvektomat, talíře,
příbory, myčku, lednice, dvoufritézu,
kontaktní gril, presovar aj. Některé
vybavení se bude s nájemcem řešit
tak, aby bylo dodáno dodavatelskou
firmou. Konkrétní detaily vybavení
bude řešit Obec Lidečko s vybraným
nájemcem. V bistru jsou toalety,
které jsou předmětem pronájmu.
Další potřebné věci pro zajištění
provozu prodejny občerstvení si

zajistí nájemce na své náklady.
2. Požadavky pronajímatele:
Zájemce musí mít živnostenské
oprávnění
umožňující
zajištění
přípravu a prodej občerstvení
případně prodej drobného zboží.
Zájemce doloží reference, že má
minimálně
tříletou
zkušenost
s gastronomií. (popíše: kde a kdy
pracoval, nebo podnikal ….)
Pronajímatel požaduje po nájemci:
 moderní gastronomii s využitím
regionálních produktů,
 celoroční
zajištění snídaní pro
ubytované v penzionu,
 spolupráci
s
provozovatelem
ubytování,
 případnou spolupráci při cateringu
a zajištění občerstvení při různých
akcí v hlavním sále nebo salonku.
3. Podnikatelský záměr musí
obsahovat:
 Jak a za jakých podmínek bude
spolupracovat s provozovatelem
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ubytování a jak bude celosezonně
zajišťovat snídaně pro ubytované.
Jak zajistí catering popřípadě
celkové občerstvení na větší akci
v hlavním sále nebo v salonku a za
jakých podmínek.
Jaká jídla bude v bistru vařit a
z jakých surovin.
V čem vidí další využití a možnosti
okolí penzionu.

Zájemce bude mít možnost
krátkodobého
opakovaného
pronájmu hlavního sálu a salonku
po dohodě s provozovatelem
ubytování.
 Zájemce
musí splnit minimální
nájemní částku ve výši 12 000 Kč /
měsíc bez DPH.
 Nájemce si bude na své náklady
platit energie a další základní
provozní náklady.
 Nájemce bude
hradit opravy do
výše 7 000 Kč.
 Nájemce
bude na své náklady
zajišťovat zákonné povinnosti
v oblasti revizí, hygieny, požární


bezpečnosti, řešení odpadů a
dalších předpisů.
Svůj návrh na měsíční nájem
uvede v žádosti o pronájem. Zájemce
musí být plátcem DPH. Obálka
s povinnými přílohami musí být
dodána na Obecní úřad Lidečko
osobně nebo poštou na adresu Obec
Lidečko, Lidečko 467, 756 15
Lidečko do středy 15. 9. 2020 do 12
hodin.
Žádost
o
pronájem
bude
v zalepené obálce s nápisem
„Neotvírat – Pronájem bistra“.
V zalepené obálce musí být žádost o
pronájem s částkou, která bude větší
než 12 000 Kč / měsíc bez DPH,
dále bude předložen podnikatelský
záměr viz předchozí odstavec 2)
Požadavky pronajímatele a dle
odstavce 3) Podnikatelský záměr.
Další přílohou bude prostá kopie
živnostenského
oprávnění
a
reference zaměstnání nebo podnikání
v gastronomii nebo hotelnictví.
K ceně pronájmu budou připočítány
náklady za energie a vodné-stočné

dle skutečné spotřeby .
Obec Lidečko vypracuje nájemní
smlouvu včetně podmínek nájmu a
toho, že k nájmu zaplatí nájemce
zálohy na spotřebovanou elektrickou
energii a vodné a stočné a po
ukončení bude vyúčtování dle
skutečné spotřeby.
Obálky budou otevřeny po 15. 9.
2020 na nejbližším zasedání rady
obce. O pronájmu rozhodne rada
obce nejpozději do konce září 2020.
Zájemce si může i osobně po
telefonické dohodě (mobil: 731 163
586) projít prostory bistra, které se
v těchto dnech a měsících
rekonstruují.
Obec Lidečko si vyhrazuje právo
odchýlit se od uvedených podmínek
a změnit v případě potřeby záměr
nebo jej zrušit bez udání důvodů.
Uvidíme, kolik uchazečů se
přihlásí. S vybraným nájemcem se
budou řešit detaily vybavení.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Proběhlo výběrové řízení na provozního ubytování
v penzionu Čertovy skály.
Do finále se dostaly dvě ženy. Přesto se výběr nedokončil a bude se v září rozhodovat o tom, zda se vypíše
výběrovka znovu nebo se ještě rozšíří finálový počet
uchazečů. Celkem o práci provozního mělo zájem 74
uchazečů. Bohužel většina byla bez zkušeností
s hotelnictvím a gastrem. Do konce října chceme rozhodnout. Provozní bude řešit detaily vybavení, materiálu
a jiných detailů provozu. Pro fungující penzion bude
provozní klíčová osoba.
Ing. Vojtěch Ryza
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Není nikoho nejen v naší republice, ale i na celém světě, kdo by něco
neslyšel o koronaviru COVID 19.
Bohužel koronavirus je tu stále
s námi a myslím si, že bude i nadále.
Přímo i nepřímo zasahuje do našich
životů a také do ekonomické situace.
Stále platí, že COVID 19 ohrožuje
na životech starší a nemocné lidi,
proto je nutné být obezřetný a stále
dodržovat základní hygienické návyky. Nesmíme v tom polevit i přesto,
že se nákaze časem asi nevyhneme.
Přestože v našem okolí nebyl zaznamenán pozitivní nález, dopady

jsou značné. Díky propadu ekonomiky a různých podporách je prozatím
avízováno,
že
bychom
měli
v letošním roce dostat na sdílených
daních o 6 mil. Kč méně. Nejen pro
nás, ale pro všechny obce a města je
to velký problém. V našem případě
v době, kdy z našeho rozpočtu rekonstruujeme Motorest Čertovy skály, to není dobrá zpráva. Bohužel přicházejí zprávy o tom, že některé firmy omezují výrobu a propouštějí zaměstnance, nebo se k tomu chystají.
To má dopad nejen na samotné rodiny, ale i pro ekonomiku jako tako-

Černá zvěř (divočák) je všežravec
a je zvěří výhradně noční.
Vychází za potravou až za pozdního soumraku a je aktivní v nočních
hodinách. Škody na bramborách způsobuje hlavně tím, že nakypřenou
půdu snadno rozrývá a hledá různé
brouky, myši, hraboše či žížaly. Hlízy brambor konzumuje jen sporadicky. Na obilovinách škodí poválením
a následným konzumováním klasů.
Jelikož se jedná o noční zvěř, stává se lov velmi náročný, protože se
loví v noci a za časného ranního rozbřesku. Příhodným obdobím lovu je
asi týden před úplňkem a dva tři dny
po úplňku a to pouze pokud je jasná
obloha. Navíc černá zvěř není naší
zvěří stálou, ale migruje k nám z
okolních honiteb, kde jsou pro ni
lepší životní podmínky. I přes to
všechno se nám ročně podaří ulovit v
průměru 4 až 5 kusů. Jen pro zajímavost, sousední honitba Lomensko
uloví kolem 80 kusů této zvěře ročně. Je to proto, že je to lesní honitba,
bez výrazného civilizačního tlaku.
Zde má tato zvěř klid a za žírem vychází v noci do širokého okolí. Pokud je ale v lesní honitbě dostatečně
přikrmována, vychází do polí minimálně.
Pokud však černá najde pole, kde
se pěstují brambory či obiloviny, tak
je neobejde a na poli způsobí škody.
Výše škod se odvíjí od počtu kusů,
který je v tlupě černé zvěře, dále zda

má klid a není zrazena. Černá zvěř
má výborné orientační schopnosti a
na místa, kde nalezla dostatek žíru se
následně po nějaké době vrací. Je
vybavena vynikajícím čichem a sluchem. Před návštěvou pole dlouho v
lese jistí a obchází pole, než si je jistá, že je zde bezpečno. Její lov se
proto stává velmi náročným na čas,
trpělivost a je potřeba mít následné
lovecké štěstí při lovu.
Proto aby se předešlo škodám, je
nutné, aby si majitelé polí zabezpečili své polnosti. Toto ukládá Zákon o
Myslivosti 449/2001 § 53. Pro bližší
informace se, prosím, obraťte na MS
Černava, rádi Vám poradíme, jak
zabezpečit svá pole. Mimo jiné je
možnost
zakoupení
pachových

vou.
Zažíváme něco, co doposud nikdo
z předchozích generací neprožil.
V mnoha ohledech to bylo a je velmi
náročné, ale věřím, že to zvládneme
a poučíme se z toho. Kdo jiný než
Valaši by si měl poradit. Některé
plánované investice jsme oddálili,
protože prioritou je dokončení rekonstrukce Motorestu Čertovy skály a
projekty, kde jsme získali dotace.
I přestože budeme mít míň financí, rozvoj a budoucnost obce je především v občanech všech generací.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

ohradníků značky HAGOPUR – odpuzovač černé zvěře. Dále je možnost pořízení elektrických ohradníků
a jiné dočasně účinné plašiče.
Věřte, že je nám líto zničených
polí, proto se v této lokalitě snažíme
co nejvíce pohybovat a černou tímto
rušit. Bohužel se nám zatím nepodařilo v této lokalitě nic ulovit. Zvěř je
ze zákona majetkem státu, ale za
škody způsobené zvěří odpovídá nájemce honitby. Naší se zvěř stává až
po ulovení.
Věřím, že společnými silami se
nám podaří škody zvěří minimalizovat a dojde k dohodě o vyrovnání
škod.
výbor MS Černava Lidečko

CHKO Beskydy je evropsky významná lokalita velkých šelem - žijí zde
rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný. Tyto druhy jsou celoročně chráněné podle evropské legislativy, zákona a ochraně přírody a krajiny a podle
zákona o myslivosti. Škody, které způsobí, hradí stát podle zákona č.
115/2000Sb.
Na území CHKO Beskydy je třeba nahlásit škodu do 48 hodin od jejího
zjištění na pohotovostní číslo Správy CHKO Beskydy: 731 568 413. Pověření pracovníci provedou bezodkladně šetření ke zjištění původce škody.
Před jejich příchodem by měl poškozený udělat co nejčerstvější fotografie
škody, neměl by s mrtvými zvířaty hýbat a nalezené pobytové znaky šelmy
(stopy, trus) by měl zajistit před zničením. U poškozených úlů po provedení
fotodokumentace může dát včelstva dohromady.
Zájemcům poskytne Správa CHKO Beskydy bližší informace.
Více informací naleznete také na webu obce.
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Podle rozhodnutí vlády jsme i my
museli 12. března pozastavit svoji
činnost. Akce tradiční pro jarní období jako výstup na Ivančenu, jarní
úklid nebo třeba různé závody, ale
také schůzky pro děti jsme museli
zrušit.
BŘEZEN
Díky již zmíněným zrušeným
schůzkám a akcím a zavřeným školám jsme se všichni ocitli doma se
spoustou volného času. Rozhodli
jsme se zapojit do boje proti koronaviru.
Jak již někteří z vás mohli zpozorovat, starší 18 let za dodržení všech
vládních opatření nakupovali potraviny pro seniory a ostatní šili roušky.
Vlna solidarity se však nezvedla jen
z našich řad, ale s šitím nám také
pomohla širší veřejnost.

Díky všem švadlenkám jsme dohromady ušili více než 1 600 roušek
a všem patří obrovské poděkování.
Roušky putovaly na dětské oddělení
na Vsetín, řidičům do ČSAD, do Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a nemocnice v Brně, také zaměstnancům
charity v Novém Hrozenkově, seniorům v domově v Loučce, Návojné a
velký počet roušek jsme odeslali do
charitního domu v Litoměřicích. Poslední zásoby látek jsme vyčerpali
k zajištění roušek našim blízkým.

DUBEN
Čas plynul a naše skautské děti
dostaly možnost, jak si prospěšně
zpestřit svůj čas doma. Od těch nejmenších až po největší jsme se dali
do tvoření velikonočních přání pro
seniory do domovů důchodců, které
to velmi potěšilo a udělalo jim radost.

Děti však také měly možnost se
účastnit skautského karanténního
programu. Některé družiny měly
schůzky online, na kterých si třeba
jen povídali nebo cvičili. Jedna
z družin dokonce pekla velikonoční
dobroty. Další aktivitou byly bedny
ukryté v lese. Úkolem dětí bylo dostat se k bedně, kterou měla každá
družina schovanou někde jinde, a
splnit daný úkol.
Nejen děti, ale i vedoucí měli svůj
program. V měsíci dubnu to bylo
posilování, kdy každý z nich udělal
za den určitý počet dřepů, kliků a
sedů lehů, tyto počty se zapisovaly a
na konci měsíce se součtem určil
vítěz, kterým se stala Mája. Všichni
jí gratulujeme. Museli jsme ale také
myslet do budoucna, a proto i skaut-

ské rady probíhaly online formou.
KVĚTEN
První společnou akcí, kde jsme se
mohli potkat, byla již tradiční mše za
skauty na Pulčinách, která byla sloužena 17. května.
Program pro děti pokračoval ve
stejném duchu jako v dubnu. Změna
však nastala v programu pro vedoucí,
kteří místo posilování zahájili další
výzvu. Ta tentokrát spočívala
v navštěvování různých míst podle
GPS souřadnic. Měli jsme tak možnost poznat okolní přírodu návštěvou
Vařákových pasek, pozorovatelny
Durch nebo třeba rozhledny Vartovna a mnoho dalších. Všech 10 míst
nejrychleji objel Jindra, kterému velmi blahopřejeme.
Postupně jsme začali plánovat
tábory. Zpočátku to vypadalo velmi
nejistě a my jsme počítali i
s variantou, že bychom na tábor vůbec neodjeli. Nakonec ale všechno
dobře dopadlo a přípravy na turnusy
benjamínků, ogarů i cérek jsou
v plném proudu a všichni se už moc
těšíme.
Doba karantény byla velmi dlouhá a mnoho nových zážitků a společně stráveného času nám vzala. Ale
jistě jsme se díky ní naučili spoustu
nových věcí, ale hlavně si teď budeme mnohem více vážit obyčejných
schůzek, kdy se budeme moci společně potkávat.
Všem přejeme krásné prázdniny a
hodně zdraví do následujících měsíců.
za skauty Anna Nováková
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Nastal čas letních prázdnin. Čas
tolik vytoužený. Čas, na který se řada dětí těšila už od začátku školního
roku. Dva měsíce, šedesát dva dní,
nebo také tisíc čtyři sta osmdesát
osm hodin „volna“.
Pro všechny z nás byl tento rok
značně odlišný oproti rokům uplynulým. Žáci, učitelé a rodiče si zvykali
na nový způsob výuky, který byl pro
všechny zúčastněné náročnější než
obvyklá prezenční výuka.
Od 11. 3. 2020 došlo nařízením
Vlády ČR k uzavření škol z důvodu
šíření infekčního onemocnění Covid
19. Výuka probíhala distanční formou výuky, která byla popsána již
v posledním čísle Zpravodaje.
Nepovinné vzdělávání žáků ve
škole bylo obnoveno od 25. 5. 2020,
kdy byla nařízením vlády povolena
osobní přítomnost žáků ve škole.
Z celkového počtu 71 žáků se přihlásilo 62, u ostatních pokračovala
distanční forma výuky.
Vzhledem k uzavření škol jsme

V letošním roce budou zahájeny
práce na celkové rekonstrukci spodního pavilonu mateřské školy, který
se nově bude jmenovat Budova pro
setkávání a tvoření.
Již z názvu je zřejmé, k čemu bude tato budova sloužit. V jedné části,
tak jako doposud, budou mít své zázemí skauti a v druhé části bude
místnost s potřebným zázemím na
tvoření, učení, setkávání se při vyrábění různých výrobků. Přestěhuje se
tam keramická pec ze základní školy
a další stroje pro práci s keramikou.
Místnost bude sloužit základní škole,
mateřské škole, organizacím a složkám působícím v naší obci a široké
veřejnosti. Chceme ji vybavit tak, že
nebude problém cokoliv vyrobit,
opravit, ale hlavně se učit něco tvořit. Budeme velmi rádi, když se najdou šikovné ženy a muži, kteří by

nemohli uskutečnit některé plánované akce, ale věříme, že se nám to podaří v příštím školním roce.
Podařilo se nám uskutečnit níže
jmenované aktivity:
 dopravní
výchova ve 4. třídě
s návštěvou dopravního hřiště ve
Vsetíně,
 etické dílny,
 recitační soutěž,
 návštěva a spolupráce s Mateřskou
školou Lidečko,
 pasování prvňáčků na čtenáře – organizovala
Místní
knihovna
v Lidečku s Obcí Lidečko,
 návštěva
filmového představení
v Kině Svět ve Val. Kloboukách –
zajistil Klub přátel školy.
V měsíci dubnu probíhal zápis do
1. třídy, který byl organizován dálkovým přístupem, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. K zahájení povinné školní docházky bylo přijato
celkem 15 žáků, z toho 8 děvčátek a
7 chlapců.

Dne 23. 6. 2020 se konala třídní
schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
společně s jejich dětmi. Počet dětí,
které navštěvují naši školu, zůstává
pro příští školní rok 2020/2021 stejný jako v uplynulém školním roce a
to celkem 71.
Závěr roku proběhl slavnostně
s rozloučením s žáky páté třídy,
z nichž 1 žák bude pokračovat ve
studiu na víceletém gymnáziu, ostatní žáci pak ve spádové škole v Horní
Lidči.
Vážení občané, s nastupujícím
časem letních prázdnin Vám chci popřát jménem svým a jménem všech
zaměstnanců Základní školy Lidečko
příjemně strávené léto se vším, co k
létu patří. Zasloužené dny odpočinku, spoustu zajímavých a příjemných
prázdninových či dovolenkových zážitků, potřebný čas na své blízké a
přátele, sluníčkové počasí a dobrou
náladu.
Mgr. Alena Lišková
ředitelka školy

začali učit zájemce z řad dětí, mládeže i dospělých vyrábět nějaké modely, učili vyřezávání, učili plést atd.
Místnost by měla být udělána tak,
aby když něco spadne na zem, nevznikla škoda. Věříme, že časem
bude místnost využívána především
dětmi a mládeží, kteří se budou učit
tvořit. Čím dříve začnou, tím to bude
do jejich života větší vklad.
S jakýmkoliv nápadem přijďte za
starostou obce. Budeme se snažit
podpořit jakékoliv aktivity, když se
najde zodpovědná osoba.
V letošním roce uděláme zateplení a výměnu oken, které bude realizovat firma Vojtěch Fojtů z Horní
Lidče. Na projekt Zateplení a výměna oken: Místo setkávání a tvoření v
Lidečku jsme získali dotaci ze Zlínského kraje ve výši 970 000 Kč, což
činí 50 % z celkových způsobilých
výdajů. Výměnu celé střechy realizujeme bez dotací z našeho rozpočtu a
novou střechu bude realizovat společnost Izolinvest, která vyhrála výběrové řízení za částku ve výši

1 931 663 Kč s DPH. Na vybavení
místnosti setkávání a tvoření v rámci
podpory mimoškolních aktivit máme
možnost získat dotaci přes Místní
akční
skupinu
Hornolidečska
z Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost určitě podáme
Celý projekt obsahuje také přístavbu budovy v rámci zrušení spojovací chodby mezi mateřskou školou a spodním pavilonem. Celý projekt by měl stát dle položkového rozpočtu přes 10 mil. Kč. Na celkovou
realizaci nemáme finanční prostředky, a proto se budeme snažit něco
udělat našimi zaměstnanci a postupně s místními živnostníky.
Už nová zateplená fasáda, nová
okna a nová střecha změní
k nepoznání místo mezi Společenským centrem a mateřskou školou.
Doufám, že časem bude tato budova
jednou z nejnavštěvovanějších v obci
a přinese mnoho radosti a mnohému
se tam návštěvníci naučí.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce
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Minulý soutěžní ročník 2019/2020 byl kvůli pandemii nemoci Covid 19 předčasně ukončen v polovině
odehraných zápasů, tudíž jarní odvetné boje ani nezapočaly.
V této souvislosti byl soutěžní ročník a všechny dosavadní výsledky anulovány. Vzhledem k tomu nikdo
nepostoupil a ani žádný tým nesestoupil. Ovšem díky
odhlášení mužstva Provodova z krajského přeboru přece
jenom doznalo složení mužstev 1.B třídy pro nadcházející sezonu několika změn. Z naší skupiny se do 1.A třídy posunulo mužstvo Francovy Lhoty a místo ní k nám
postoupila z okresního přeboru Jablůnka.
Muži SK Lidečko se zpět do tréninkového procesu
zapojili po uvolnění vládních opatření v polovině května. Na přelomu května a června byly sehrány v rámci
přátelské ligy tři zápasy, kdy jsme nejprve prohráli
v Prlově 1:0, další utkání jsme rovněž prohráli ve Francově Lhotě 5:2 a v posledním utkání jsme remizovali
v jediném domácím zápase na jaře s Valašskými Klobouky 1:1. Závěrečný finálový turnaj o umístění, který
se měl hrát na našem hřišti, byl z důvodu deštivého počasí zrušen, tudíž jsme v této přípravné lize obsadili
3. místo, na kterém jsme byli před závěrečným turnajem.
Na začátku července byla zahájena příprava na nadcházející soutěžní ročník. Byl sehrán přípravný zápas
v Horní Lidči, kde jsme prohráli 2:1. Další utkání bude
sehráno v pátek 31. 7. na hřišti v Lidečku, kdy odehrajeme 1. kolo Poháru krajského fotbalového svazu proti
mužstvu TJ Kelč, účastníka 1.A třídy.

1. kolo 16.8. Ne
2. kolo 23.8. Ne
3. kolo 29.8. So
4. kolo 6.9. Ne
5. kolo 12.9. So
6. kolo 20.9. Ne
7. kolo 27.9. Ne
8. kolo 4.10. Ne
9. kolo 11.10. Ne
10. kolo 18.10. Ne
11. kolo 24.10. So
12. kolo 1.11. Ne

17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30

13. kolo

13:30 SK Lidečko

8.11.

Ne

Prlov
SK Lidečko
Ratiboř
SK Lidečko
Choryně
SK Lidečko
Dolní Bečva
SK Lidečko
Bylnice
SK Lidečko
Krhová
SK Lidečko

SK Lidečko
Prostř. Bečva
SK Lidečko
Slavičín B
SK Lidečko
Hovězí
SK Lidečko
Halenkov
SK Lidečko
Brumov B
SK Lidečko
Jablůnka
Poličná

Z našich mládežnických mužstev odehrálo během
jara soutěžní klání pouze mužstvo starší přípravky pod
vedením trenéra Romana Mikuláška a to byl kvalitně

obsazený turnaj O pohár starosty obce v Kateřinicích.
V silné konkurenci 8 mužstev (SK Zlín 1931, Vizovice,
Rožnov pod R., Kateřinice, Hovězí, Val. Polanka, Val.
Bystřice) obsadili po dvou výhrách, dvou remízách a
třech těsných porážkách krásné 5. místo. Umístění je o
to cennější, že naši mladí hráči odehráli celý turnaj oproti ostatním mužstvům pouze s dvěma hráči na střídání a
to turnaj probíhal v úmorném vedru a dusnu. Úspěch
naší přípravky potvrzuje i individuální ocenění, kdy Samuel Číž byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.

V

P

R

B

S

P

1

Rožnov pod R.

7

0

0

21

32:6

1

2

Hovězí

5

2

0

15 16:11

2

3

SK Vizovice

4

2

1

13 18:18

3

4

Valašská Polanka

3

4

0

9

13:9

4

5

Lidečko

2

3

2

8

8:11

5

6

Kateřinice

2

4

1

7

17:23

6

7

SK Zlín 1931

2

4

1

7

14:24

7

8

Valašská Bystřice

0

6

1

1

8:30

8

Nejlepší střelec – 18 branek – Rožnov pod Radhoštěm –
Sebastien Van den Eede
Nejlepší brankář – Valašská Polanka – Štěpán Gergela
Nejlepší hráč – Lidečko – Samuel Číž

Naše mužstvo starší přípravky na turnaji v Kateřinicích
– sobota 13. 6. 2020
Zleva stojící: Roman Mikulášek – trenér, Ondřej Liška,
Marek Loucký, Daniel Strnka, Jan Mikulášek, Samuel
Číž, Jakub Sáblík, David Krátký, Tadeáš Míka – brankář
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Bělaška Josef

84 let

Jařabová Božena

87 let

Poláchová Anežka

89 let

Brhel Jan

70 let

Jeřábek Ladislav

70 let

Ryzáková Ludmila

82 let

Brhel Stanislav

84 let

Juřička Bohumil

75 let

Sekulová Marie

82 let

Brhlová Marie

83 let

Krahulíková Marie

82 let

Surmař František

83 let

Buček Jan

85 let

Kubicová Etela

84 let

Surmařová Anna

80 let

Bučková Anna

82 let

Kulíšková Marie

82 let

Ščotková Božena

82 let

Čechová Zdenka

75 let

Lišková Anastázie

84 let

Ščotková Ludmila

84 let

Černochová Anděla

84 let

Martinková Marie

86 let

Šviráková Marie

85 let

Čížová Anežka

81 let

Mikulajová Anna

93 let

Trochta Jaroslav

80 let

Daňková Jaroslava

84 let

Molková Ludmila

85let

Vaculková Anna

83 let

Dorňáková Františka

80 let

Nováková Anežka

82 let

Vaculková Marie

82 let

Filák Alois

80 let

Orságová Zdenka

83 let

Vaněk Ladislav

86 let

Filák Ladislav

80 let

Pastorčáková Marie

85 let

Vaňková Marie

81 let

Filák Vladimír

75 let

Pavelková Ludmila

85 let

Zádrapa Alois

81 let

Filáková Věra

70 let

Pavlíková Anna

86 let

Zádrapa Antonín

80 let

Františáková Cecílie

81 let

Pechálová Marie

70 let

Zádrapová Jaroslava

75 let

Františáková Františka

90 let

Plevák Ondrej

84 let

Zádrapová Marie

83 let

Haspala Miloslav

80 let

Hrabicová Marie

75 let

Chupíková Ludmila

86 let

Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za
komunální odpad na rok 2020, aby tak učinili nejpozději do 31. 8. 2020.
Poplatek můžete zaplatit hotově na Poště Partner
nebo převodem na bankovní účet 9626851/0100, variabilní symbol uveďte číslo domu.
Poplatky činí:
 Dospělý: 450 Kč


Student: 250 Kč (po předložení dokladu a studiu)



Dítě: 250 Kč



Pes: 150 Kč



Za trvale obydlené rekreační objekty: 450 Kč

Jako každoročně, i když možná naposledy, se
uskuteční soutěž ve sběru kelímků od jogurtů, másel a jiných plastových obalů.
Ukončení soutěže bude do konce září 2020.
Zvážené kelímky průběžně noste na obecní úřad.
Paní Zábnická bude zapisovat a potom vyhodnotíme. Opět budou nachystány zajímavé ceny.
Ing. Vojtěch Ryza

Od 1. 7. 2020 se přestěhoval z budovy OÚ
do rodinného domu čp. 286.
 Manikúra
 Nehtová modeláž
Na vaši návštěvu se těší
Naděžda Janošíková
Lidečko 286

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.

