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ZPRAVODAJ IV.
LIDEČKO - VESNICE ROKU 2008
Krásné a požehnané svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí,
lásky, pokoje a hojnost Božího požehnání
v novém roce 2021

přeje všem občanům Lidečka
Obecní úřad Lidečko, zastupitelstvo obce,
Společenský klub a redakční rada

Od 1. 1. 2020 jsme zahájili provoz pošty v naší obci na náklady
Obce Lidečko.
Důvodem bylo to, že hrozilo, že
poštu u nás zruší, anebo bude zřízena někde jinde. Z původních 16
hodin týdně jsme provoz zvýšili na
20 hodin. Možná jste někteří změnu, že poštu provozuje Obec
Lidečko, ani nezaznamenali, což je
dobře. Naše pošta Partner poskytuje všechny služby, jak to bylo před
rokem. Obec Lidečko ze svého
rozpočtu platí mzdu, energie a další náklady spojené s provozem.
Od České pošty s.p. dostáváme
finanční prostředky dle smlouvy za
provedené poštovní úkony. A tady
je základní kámen úrazu do budoucnosti a to bych moc rád tady
zdůraznil. V případě, že bude počet
úkonů klesat, bude ubývat i finanč-

ních prostředků od České pošty. Za
takového stavu určitě nikdo z nás
nebude chtít, aby se platilo za něco, o co není zájem, nebo jenom
velmi malý. Proto vás chceme podpořit, abyste využívali naši poštu
v maximální možné míře. Tím pomáháte poštu v Lidečku zachovat
tam, kde je a v rozsahu, jaký má.
Víme, že v budoucnu asi dojde
k zásadní změně, protože digitalizace vstupuje i do poštovních služeb. Časem asi většinu věcí vyřídíme z domovů přes počítače, ale
zatím je spousta občanů, kteří poštu potřebují. Proto v současné době nepočítáme s omezením nebo
nějakým zásadním zásahem do
naší pošty.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Společenský klub Lidečko
děkuje všem spoluobčanům, kteří se v roce 2020 aktivně podíleli na
organizaci akcí klubu, ale také těm, kteří se těchto akcí zúčastnili a tím
podpořili Společenský klub.
Společenský klub přeje všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití Vánoc a do roku 2021 hodně
zdraví, štěstí, Božího požehnání a osobní pohody.

Dřevo
na
novoroční
vatru
z letošního máje máme nachystané, ale
za současných podmínek a vládních
nařízení nebude možné zatím akci
uskutečnit. Rozhodnutí padne pár dnů
před koncem roku.
Kdyby se akce neuskutečnila, vatru
bychom připravili a zapálili během roku při nějaké zajímavé akci. Samozřejmě vám včas dáme vědět.
Věřím, že vánoční svátky i nový rok
prožijeme i přes různá omezení a opatření s těmi nejbližšími a možná i s větší
pozorností jeden k druhému.
Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce

Prosíme rodiče dětí narozených
2020, kteří své dítě ještě nepřihlásili
k trvalému pobytu, aby tak učinili do
konce tohoto roku na obecním úřadě (k
přihlášení je zapotřebí RODNÝ LIST
dítěte).
Zároveň informujeme, že každoroční vítání občánků je naplánováno. O
přesném termínu vás budeme včas informovat, jakmile to situace dovolí.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na
setkání s vámi.
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Pomalu, ale jistě rok 2020 bude
minulostí. Na tento rok asi nikdo
nezapomene, a to především
z důvodu pandemie COVID 19.
Tato pandemie zasáhla naše rodiny, naši obec, celý stát a celý svět.
Bohužel nemůžeme říci, že o ní mluvíme v minulém čase. Stále zasahuje
do našich životů i do naší budoucnosti. Po celý rok ovlivňovala i život
v naší obci. Většině z nás chyběly
tradiční akce, kde jsme se mohli potkávat, něco zažít a vidět. Nejhorší
dle mého byl omezený kontakt i
s těmi nejbližšími, a to z důvodu
obavy o jejich zdraví. Jistě najdeme
mnoho dalších věcí, které velmi negativně Covid 19 ovlivnil.
Přesto se v tomto období našla
také pozitiva. Nejvíce viditelná byla
solidarita a snaha pomoci, především
na jaro, kdy nás zasáhla první vlna
pandemie. Objevili jsme v sobě
skrytý potenciál a začali více pomáhat. Šily se roušky, rozvážely se nemocnicím, nabídla se pomoc
v nákupech, posílaly se balíčky do
nemocnic a sociálních služeb a mnoho dalších dobrých věcí. Všichni
jsme z toho minimálně unavení a
velmi se těšíme, až skončí omezení a
další nepříjemné věci spojené s touto
pandemií. Věříme, že nějak zvládneme začátek příštího roku a potom,
jak doufám, už bude lék a vakcína. I
přesto, že COVID 19 tady s námi
zůstane již napořád, nebude takovým
strašákem, který nás bude tak omezovat jak doposud.
Každý z nás má jiný názor na
opatření vydávaná vládou v boji pro-

Obec Lidečko získala dotaci z Evropské
unie na realizaci projektu WiFi4EU, který
si klade za cíl zajistit v
celé EU občanům a
návštěvníkům vysoce
kvalitní
přístup
k internetu prostřednictvím bezplatných wi-fi hotspotů
ve veřejných prostorech, jako jsou

ti koronaviru. Přesto s ohledem na
naše starší a nemocné občany je velmi důležité dodržovat nošení roušek
a platná hygienická opatření. Nošení
roušek nám nic neudělá. Můžete využít možnosti se před vánočními
svátky nechat otestovat na koronavirus.
Velké poděkování patří zaměstnancům obce. Pro mnoho občanů je
naprosto samozřejmé, že je obecní
úřad otevřený každý den, ale mnohé
úřady byly skutečně zamknuty a otevřeno bylo pouze dva dny v týdnu.
Nikdy se nestalo, že bychom někoho
odmítli mimo úřední dny. To platí o
poště a také o zaměstnancích, kteří
se starali o údržbu, úklid a dezinfekci ve veřejných budovách a prostorech. I přes mnohá omezení a nařízení se práce nezastavily a udělala se
spousta práce. Patří všem zaměstnancům obce velké díky.
Hlavní investiční akcí je a ještě
bude bezesporu rekonstrukce Motorestu Čertovy skály – Penzionu Čertovy skály. Této akci jsme věnovali a
budeme věnovat samostatné články.
Byla zahájena rekonstrukce spodního pavilonu mateřské školy, kde je
hotova nová střecha a jsou vyměněna všechna okna, vstupní dveře a
celá budova je zateplena. Zahajují se
práce uvnitř budovy. Provedlo se
položení inženýrských sítí v nových
stavebních lokalitách a připravují se
další projekty na rozšíření stokové
kanalizace a rozšíření vodovodního
řádu. Dokončuje se projekt na celkovou rekonstrukci podkroví obecního
úřadu – vyřizuje se stavební povole-

ní. Je dokončený projekt na realizaci
stezky pro pěší a cyklisty mezi Penzionem Čertovy skály a odbočkou na
Pulčiny. Vyřizuje se stavební povolení na rekonstrukci dvou mostů přes
řeku Senici. Je dokončen projekt na
trvalou expozici o obci a Valašsku
v podkroví Společenského centra.
Do poloviny roku musí být projekt
realizován.
I přes omezení a různá opatření se
udělalo kus pořádné práce a zase
jsme se posunuli dál. Všichni víme,
že není všechno ideální, že něco trvá
déle, než se předpokládalo, nebo se
to odložilo atd. Přesto se domnívám,
že se to hlavní plánované podařilo
alespoň rozpracovat nebo zahájit.
Závěrem nám všem přeji, abychom vánoční svátky prožili
s velkou nadějí, radostí, pokojem,
s našimi nejbližšími. Dále moc přeji
také, aby epidemie koronaviru díky
lékům a vakcíně nebyla tak nebezpečná, i když s námi asi bude napořád a co nejdřív ať skončí všechna
omezení a nařízení. Ať rok 2021 bude už trochu normální a budou opět
různé akce kulturní, společenské,
sportovní bez omezení a hlavně se
budeme moci bez obav setkávat, pomáhat si, povídat si, no prostě žít. Ať
se nám daří v osobním i pracovním
životě a jsme otevření pro pomoc
druhým a nezapomínáme, že nakonec nejdůležitější jsou vztahy.
K tomu všemu přeji zdraví, štěstí a
Boží požehnání a sílu do všeho, co
nový rok přinese i do toho, co bude
těžké a náročné. Prostě vše dobré
vám všem.
Ing Vojtěch Ryza
starosta obce

parky, náměstí, úřady, knihovny
a zdravotní střediska. V rámci této
iniciativy, kterou financuje Evropská
komise, získávají obce poukázky na
podporu instalace wi-fi hotspotů v
uvedených centrech veřejného života. V rámci dotace jsme vytvořili v
Lidečku venkovní veřejná místa a to:
hřiště s umělou plochou vedle budovy obecního úřadu, fotbalové hřiště,
park před obecním úřadem, farní

dvůr a dětský park. Vnitřní veřejné
prostory jsme řešili v šatnách SK
Lidečko, prostor setkávání vedle
fary, na hasičské zbrojnici, v knihovně na obecním úřadě, ve Společenském centru a místo setkávání a tvoření ve spodním pavilonu mateřské
školy a v tělocvičně. Dotace činí
maximálně 15.000,- €. Udržitelnost
projektu je 18 měsíců. Věříme, že
návštěvníci obce ocení možnost se
bezplatně připojit na wifi ve výše
uvedených veřejných místech.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta
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Hlavní investiční akce těchto posledních let se pomalu blíží ke svému závěru, který nese s sebou spoustu problémů a doladění detailů.
Bylo jasné, že při rekonstrukci nastanou problémy, se
kterými se nepočítalo. Tyto problémy se řešily, řeší a
budou řešit za pochodu, jak přímo na stavbě nebo u jednacího stolu. Klíčové je pro nás v současné době předjednání souhlasu od hygieny a od hasičského záchranného sboru. Bez jejich souhlasu bychom ohrozili kolaudaci
penzionu.
Zásadní rozhodnutí padlo na minulém zasedání zastupitelstva obce, kde se stanovil termín otevření Penzionu
Čertovy skály, který je 1. května 2021. K tomuto datu se
směřují všechny konečné kroky, kterých nás čeká ještě
spousta.
Mnohé věci už bude řešit pan Josef Rumánek, který je

Při březnovém schvalování rozpočtu na rok 2020
jsme měli velké obavy v oblasti příjmů.
Příjmy všech měst a obcí jsou velmi úzce svázány se
stavem ekonomiky a ta díky koronaviru nebyla a bohužel
není v dobré kondici. Dokonce to vypadalo ještě hůře,
protože byla schválena podpora malým a středním firmám od státu na úkor obcí a měst. To se vyřešilo jednorázovým kompenzačním příspěvkem, který našim příjmům zásadně pomohl. Nakonec se naše obavy nepotvrdily a propad nebyl 6 mil. Kč, ale jenom „ 0,586 mil.“
Kč.
Bohužel v příštím roce to bude úplně jiná písnička,
protože kromě koronaviru, který bude mít na ekonomiku
ještě větší dopad než letos, tak do hry vstupuje schválení
super hrubé mzdy. Můžeme reálně počítat s propadem 10

provozním penzionu Čertovy skály. Od 1. 1. 2021 nastupuje do trvalého pracovního poměru a začne řešit zajištění zaměstnanců, vybavení „A“ sálu, zasedací místnosti,
detaily pokojů, povlečení, záclony a závěsy, praní povlečení, rezervační systém atd. S nájemcem restaurace se
řeší nájemní smlouva, která by se měla podepsat v lednu,
a potom samozřejmě budete informování o celkovém
zajištění provozu.
Na zasedání zastupitelstva společnost List s.r.o. dle
naší objednávky představila studii řešení okolí penzionu
a venkovního kulturně společenského areálu. Po připomínkách zastupitelstvo tuto studii schválilo a podle této
studie se bude řešit okolí penzionu. Kolik se toho podle
studie podaří v příštím roce, ovlivní finance a také počasí. Máme zájem o to, aby i okolí při otevření bylo nové a
zajímavé. Do konce února bude dodán nábytek do pokojů.
Výběrové řízení na dodavatele dvou saun a vířivky,
které jsme museli opakovat, vyhrála společnost EuroWellness. Z technologických důvodů již byla dodána
vyrovnávací nádrž a také samotná vířivka. Po výběru
dodavatele wellness se může pokračovat ve stavebních
pracích, které jsou nezbytné pro dokončení wellness části.
Z pozice stavebních prací v budově se blížíme do finále. Pracuje se na elektroinstalacích, a to především na
ovládacích rozvodech. V současné době se rozjíždí výběrové řízení na dodavatele vybavení sálu „A“ a restaurace.
V lednu zahájíme výběrové řízení na dodavatele technologie do kuchyně. Takových poptávkových řízení nás
čeká ještě spousta.
Obsáhlejší informace o Penzionu Čertovy skály budou na stránkách obce a v dalších čísle Zpravodaje.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta
až 15 % v oblasti příjmů z daní. Tuto prognózu může
pozitivně ovlivnit především to, kolik by stát dal městům
a obcím v kompenzacích. V době psaní tohoto Zpravodaje to není známo, i když v prognóze trochu počítáme
s nějakou kompenzací. Bez ohledu na tuto skutečnost je
stav našich financí takový, že na konci roku bychom měli mít dohromady na všech účtech cca 21 mil. Kč. Z toho
počítáme, že vložíme do penzionu 18 mil. Kč a 3 mil. Kč
by měly zůstat na podporu propadu rozpočtu.
Když se nic mimořádného nestane, určitě chceme
pokračovat kromě penzionu v dalších projektech. Primárně se jedná o projekty, kde máme již přislíbenou dotaci, a to na dokončení projektu: Místo setkávání a tvoření – bývalý pavilon mateřské školy, Expozice o historii
obce a Valašska v podkroví Společenského centra a rozšíření vodovodu v lokalitě nad vlakovou zastávkou.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta

Vážení vlastníci honebních pozemků a spoluobčané,
Myslivecké sdružení Černava Lidečko, vám všem děkuje za vaši přízeň a vstřícnost a přeje vám krásné a požehnané Vánoce. Do nového roku 2021 všechno nejlepší, hodně zdraví, zvlášť v této době, hodně Božího požehnání a
rodinné pohody.
výbor MS Lidečko
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Téma odpadů je stále více aktuálnější a bude stále
více zasahovat do rozpočtů obcí a měst a tím pádem také
do kapes nás všech občanů.
Už bereme jako naprostou samozřejmost, že jednou
za 14 dnů přijedou „popeláři“ a vysypou nám popelnice.
Už jsme se naučili třídit a využíváme pytlového systému,
nebo kontejnerů u obchodů, i když stále máme rezervy.
Za tuto samozřejmost musíme zaplatit společnosti, která
to pro nás dělá. V našem případě to jsou Technické služby Vsetín. TS Vsetín vyhrály výběrové řízení, které děláme společně všechny obce Hornolidečska jednou za 4
roky.
Zachovali jsme 2 x ročně svoz nebezpečného odpadu,
při kterém můžete dovézt všechno. Využívejte vyhlášený
svoz především na nebezpečné odpady: staré barvy, obaly od olejů, zbytky různých chemikálií a léků atd. Během
roku sbírat nebezpečné odpady nemůžeme, protože pro
to jsou speciální nádoby, speciální povolení atd. Firma
při mobilním svozu to převezme a ten samý den to odveze. Sběrné místo v obecních garáží slouží celoročně a
pouze v zimním období je provoz omezený. Tam můžete
vozit kromě nebezpečných odpadů všechno, ale musí to
být z normální běžné rodinné činnosti. Nesmí to být odpad z podnikání nebo výdělečné činnosti a nesmí to být
odpad od občanů z jiných obcí. Plné kontejnery odvážíme na skládku do Smoliny a za uložení platíme nemalé
finanční prostředky. Každoročně vyvezených kontejnerů
přibývá a ceny za uložení také rostou a ty musíme zaplatit z našeho rozpočtu. Za pár let bude uložení na skládku
podle nových zákonů tak drahé, že bude skoro nemožné
zaplatit současné množství odpadů, které tam vyvážíme.
Je velký tlak, který bude sílit na třídění, ale myslíme si,
že všechno vytřídit úplně nejde. Možná si řeknete, vždyť
platíme poplatky za odpady. To platíme, ale musím dodat, že v žádném případě vybrané poplatky nepokryjí

Projekt je dokončen a probíhá
proces sloučeného územního řízení a
stavebního povolení.
V lednu by mělo být stavební
povolení vystaveno v případě, že
nebudou žádná nečekaná odvolání.
Nabytí právní moci by mohlo být
v březnu 2021. Vše závisí, zda se
někdo neodvolá. Vyjednává se, aby
pro podání žádosti o dotaci stačilo
podání stavebního povolení a nikoliv
s nabytím právní moci. Žádosti se
podávají do konce ledna 2021 na
Státní fond dopravní infrastruktury
v Praze. Dotace na způsobilé výdaje
by měla být 80 %. Mohl by nám pomoci Zlínský kraj, se kterým se in-

všechny náklady za řešení odpadů. Čísla jsou jasná.

Přehled příjmů - odpady
Poplatek za likvidaci KO - od občanů
Příspěvek na tříděný odpad - EKOKOM
Odměna za zpětný odběr
Výpůjčka kompostérů
Prodej popelnic
Celkem

699 383,00
195 941,00
9 452,25
5 200,00
13 031,13
923 007,38

Celkové náklady za odpady do 30. 11. 2020
Komunální odpad - popelnice
Tříděný odpad
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Uložemí ma skládku ve Smolině
Sběrný dvůr
Celkem

502 323,40
315 038,15
74 008,00
228 461,94
283 882,16
1 403 713,65

Jak je vidět z předcházejících tabulek, tak ze svého
rozpočtu doplácíme za řešení odpadů 480 706,27 Kč a to
ještě nejsou započítány náklady za měsíc prosinec.
V případě, že se každoročně bude výrazně zvedat poplatek za uložení na skládku, nebudeme schopni ze svého
rozpočtu doplácet tak vysokou částku. Od nového roku
bude platit provozní řád ve sběrném dvoře, který je přílohou tohoto Zpravodaje. Na závěr musíme důrazně upozornit, že není možné, aby na sběrném dvoře končily
odpady z podnikání nebo z jiných obcí. Doplatíme na to
všichni. Jak nakládáme s odpady, je na každém z nás.
Věříme, že každý z nás se ještě více zaměří na třídění.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta

tenzivně vyjednávalo, a mohl by doplatit 10 % při získání dotace. To by
bylo velmi dobré, protože nás by
měla stát cyklostezka kolem 80 mil.
Kč.
Investorem by mělo být, tak jako
u první etapy, Sdružení obcí Hornolidečska, které bude vyřizovat dotaci
a jednotlivé obce budou přispívat na
část, která se týká jejich katastru.
Souhlasy od majitelů pozemků máme a jinak stavíme na státních ŘSD
ČR, Povodí Moravy s.p. Lesy ČR
s.p. a na pozemcích obce Lidečko.
Státní organizace si stanovily různé
podmínky, které doufáme, že budou
uznány v rámci dotace, protože se

jedná o velké finanční prostředky.
Věříme, že se nám podaří navázat
na již realizovanou I. etapu cyklostezky Bečva-Vláha-Váh a posunout
se alespoň k penzionu. Je to velmi
náročná akce, která má velký význam nejenom pro nás, ale především pro všechny návštěvníky celého našeho regionu a jednoznačně
prospěje i našemu Penzionu Čertovy
skály.
Všichni se moc těšíme, že se co
nejdříve po cyklostezce projedeme.
Bohužel bez dotací takovou akci
nejsme schopni sami realizovat.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta
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Jako asi každá složka, také i my jsme tajně doufaly,
že doženeme námi odložené jarní akce a uspořádáme i
ty, které jsme naplánovaly na podzim tohoto roku. Bohužel vzhledem k situaci, která opět od října v naší zemi

nastala, jsme byly nuceny znovu naše akce zrušit.
Naši činnost jsme ale nepřerušily. Na našich FB
stránkách jsme se průběžně domlouvaly, jak bychom
mohly být nějak nápomocné v rámci svých možností.
Společně jsme se domluvily, že bychom, jako členky
Českého červeného kříže, rády podpořily sestřičky v
nemocnicích. Dohodly jsme se, že jim upečeme frgály a
spolu s dalšími dárky od Farnosti Lidečko jsme je poslaly do Vsetínské a Zlínské nemocnice na oddělení, kde se
léčí pacienti s Covidem.
Také jsme ještě v září stihly alespoň jedno odpoledne
jít pomoct za naši místní složku ČČK natírat desky na
farní centrum.
Další aktivitou byla akce oblastního spolku ČČK ve
Vsetíně, ke které jsme se přidaly, a to - dezinfikování
veřejných míst v naší obci. Každá členka výboru měla
na starost jednu část obce k dezinfekci.
Některé z našich členek výboru se v prosinci zúčastnily kurzu - Pečovatel v záloze, který probíhal ve Vsetíně a byl zaměřený na péči o nemocné. Naučily jsme se
zvládat základní jednoduché techniky péče a pomoci
ulevit nemocným.
Plánované akce jako cvičení Cantienici pod vedením
zkušené lektorky, obsluha při posezení s důchodci nebo
prodej na Lidečkovském jarmarku jsme tedy musely
zrušit. O to víc se na ně budeme těšit příští rok.
Pokud bude situace příznivá, plánujeme na konci ledna oslavu 70.výročí od založení Českého červeného kříže v naší obci. Doufáme, že se budeme moci společně
sejít a toto krásné výročí společně oslavit.
Za členky výboru Vám všem přejeme klidné prožití
vánoční doby v kruhu svých blízkých a do nového roku,
abychom se všichni společně mohli vídat a být si na blízku!
výbor místní skupiny ČČK

S platností od 1. 1. 2021 vejde
v účinnost Provozní řád sběrného místa v Lidečku. I nadále budete mít možnost vozit odpad na sběrné místo za dodržení podmínek a
pravidel stanovených v tomto Provozním řádu, který bude po schválení zveřejněn na webu obce, ve sběrném místě a také na úřední desce.
 provozní doba sběrného místa
zůstává stejná:
 pondělí a středa od 7.00 – 16.30 h,
 sobota od 7.00 – 10.30 h. (Přes
zimní období bude provozní doba
omezena, o čemž budeme občany
informovat.)

 ukládání odpadů je prozatím bez-

platné, ale slouží pouze pro občany s trvalým pobytem v Lidečku,
nebo pro majitele budov pro individuální bydlení a rekreaci
v katastru obce, kteří mají zaplacený místní poplatek na třídění
odpadu
 zařízení není určeno pro ukládání
odpadu právnických osob, nebo
fyzických osob podnikajících,
jejichž odpad vznikl při podnikatelské činnosti
 novou povinností pro všechny,
kteří chtějí uložit odpad na sběrném dvoře, bude nutnost prokázat

se obsluze Sběrného místa platným občanským průkazem
Obsluha sběrného místa si povede
řádnou evidenci, kde bude uvedeno,
kdo odpad přivezl a přibližné množství a druh přivezeného odpadu.
Upozorňujeme, že ukládání odpadu jinam než do prostor sběrného
místa v Lidečku bude považováno za
porušení obecně závazné vyhlášky č.
4/2019 Obce Lidečko a může za toto
jednání být uložena pokuta.
Sběrné místo v Lidečku je monitorováno.
Zbyněk Kulíšek
místostarosta obce
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V lednu proběhl úspěšný maškarní
ples pro děti i pro dospělé, letos s
tématem "Vesmír".
Poté jsme zahájili přípravy na
tradiční oslavu Dětského dne. Bohužel během pilování podrobností programu nás zasáhla zpráva o COVID

19. Přestože jsme doufali, že vše
dopadne dobře a oslava Dětského
dne bude, naše úsilí přišlo vniveč celostátní karanténa zkřížila nejen
naše plány.
Po začátku školního roku a po
rozvolnění jsme naše zraky upnuli k
dalšímu maškarnímu plesu, ale přišla
další omezení a po těžkém rozhodování jsme se usnesli, že riziko zrušení takové akce je natolik vysoké, že
v roce 2021 maškarní nebude. Podle
ohlasů víme, jak je tato akce oblíbená, také nás to velmi mrzí, ale nedá
se nic dělat...
Naší největší akcí na konci roku

Rok 2020 jsme započali zimními tématy jako jsou:
„Zima čaruje, Zimní sporty.“ Společně s dětmi jsme si
vyzdobili školku a prožívali Pohádkový týden zakončený maškarním karnevalem.
Pomalu jsme se začali připravovat na jarní besídku,
když nás v naší práci zastavil koronavirus. Školka byla
od 14. března uzavřena. Děti musely zůstat s rodiči doma a kolektiv zaměstnanců se zapojil do šití roušek.
Dále jsme se věnovali tvorbě nových didaktických
pomůcek, nástěnek, výzdoby školky a hlavně dezinfekci
všeho, čeho se dětské ruce dotýkaly. Nejen nábytek,
dveře, sociální zařízení, kuchyň, ale i všechny stavebnice, hračky, plyšáci a všechny didaktické materiály ve
skladech byly dezinfikovány.
Letošní zápis do mateřské školy proběhl bez dětí. Ty
se mohly přijít podívat s rodiči začátkem července a potom až v září.
Od 25. května byla školka zase otevřena. Náš záměr
byl umožnit v době prázdnin provoz celý červenec, ale
z důvodu malého zájmu pracujících rodičů byla škola po
celé prázdniny uzavřena. Znovu prošla celým procesem

tak byla příprava mikulášských balíčků, kterou zaštítila naše nová pokladní, paní Slávka Pechálová, které
bychom tímto chtěli také poděkovat!
Víme, že řada rodičů i našich
známých a kamarádů nám nabízí
pomoc při pořádání akcí. Moc nás
mrzí, že jsme nemohli udělat všechny, které jsme měli v plánu. I proto
bychom Vám, našim příznivcům a
pomocníkům, chtěli poděkovat za
podporu v tomto roce.
Také vám všem chceme popřát
klidné svátky a do nového roku vše
nejlepší!
za KPŠ Robert Šoman

dezinfekce.
Od 1. září 2020 navštěvuje školku 49 dětí. Paní učitelka Alena Fusková odešla do starobního důchodu a
místo ní nastoupila Bc. Michaela Bambuchová, která by
měla ve třídě Motýlků zůstat do 31. 8. 2021. Ve třídě
Broučků pomáhá jako školní asistentka paní Lenka Šimková. Ve školce jsou integrovány 2 děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, obě s asistenty pedagoga.
Školka je opět zapojena do projektu Šablony II. Koronavirus nám však komplikuje čerpání těchto evropských peněz. Aktivity mimoškolní jsou letos velmi omezeny. Podařil se nám uskutečnit výjezd do Hostětína na
výukový program Les vůní a barev. Ve školce jsme
uskutečnili dva projektové dny „Slunečnicový“ a
„Myslivecký“. Ostatní aktivity jsou kvůli různým nařízením vlády omezeny.
Mikuláš nás letos navštívil v menším složení než
kdykoli jindy, ale i tak byla v některých dětech malá
dušička. A teď už se společně těšíme na Vánoce.
Všem vám přejeme krásné Vánoce a do roku 2021
hodně zdraví.
děti a zaměstnanci MŠ Lidečko
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Po roce tu máme opět vánoční
svátky. Období, kdy bychom měli
zapomenout na starosti a užívat si
vánoční atmosféru. Letošní Vánoce
však budou trochu jiné. Radujme se
proto i z maličkostí, a to nejen během vánočních svátků, ale během
celého roku. Namísto přemýšlení nad
tím, co všechno letos o Vánocích dělat nemůžeme, je lepší si připomenout, co naopak stále můžeme. Ty
nejhezčí vánoční tradice smíme i navzdory pandemickým opatřením stále dodržovat. Předvánoční těšení
nám dokáže zpříjemnit třeba jen
čtvereček čokolády vyloupnutý
z adventního kalendáře, případně
každou neděli rozsvícená svíčka na
adventním věnci. Nic nám nezabrání
v pečení a ochutnávání vánočního
cukroví.
Přestože jsme museli z důvodu
šíření infekčního onemocnění zrušit
plánované aktivity, i tak se nám podařilo splnit stanovené cíle. Prioritou
bylo zajištění a spuštění online výuky a zprovoznění komunikační platformy Edupage, což bylo po dobu
distanční výuky realizováno. Systém

distanční výuky byl obohacen oproti minulému školnímu roku o videovýuku prostřednictvím platformy
Microsoft Teams, která spočívala
v komunikaci učitelů s dětmi pomocí
počítačů, notebooků a chytrých telefonů. Při výuce anglického jazyka
využívaly děti platformu Wocabee,
která byla po dobu distanční výuky
zdarma. V současné době ji škola
předplatila na další 2 měsíce. Později byla spuštěna komunikační platforma Edupage, která je známá rodičům, jejichž děti navštěvují Základní
školu v Horní Lidči. Využívána bude
i v případě prezenční výuky – prozatím při zadávání domácích úkolů pro
nepřítomné žáky při výuce.
Dne 18. listopadu se vrátily do
školy děti z 1 a 2. třídy a následně
30. listopadu ostatní školáci – 3., 4. a
5. třída. V současné době učíme
s určitými omezeními, která spočívají ve zvýšeném dodržování hygienických pravidel. V budově školy používáme roušky, přestávky musí děti
trávit ve svých třídách. Ve škole se
nezpívá a nechodí do tělocvičny.
Místo toho se však děti mohou projít

Mikulášská nadílka na naší škole

Děti z družiny pečou a zdobí perníčky

venku, případně se vydovádí na dětském hřišti. Hledáme vhodné alternativy k aktivnímu odpočinku dětí
během vyučování.
Nemalá pozornost byla zaměřena
na vylepšení interiéru školy. Jsou vymalovány chodby společně se schodištěm a podařilo se dokončit úpravu
učebny výtvarné výchovy. Minulý
měsíc byla objednána a instalována
interaktivní tabule do učebny 5. třídy. Dále byl navržen a objednán nábytek do kabinetu, jehož příjemné
prostředí bude sloužit nejen učitelům, ale současně dětem se speciálně
vzdělávacími potřebami. Dalším cílem je zlepšení prostředí školní družiny a čítárny, což je plánováno na
začátek nového roku. Stále nás tíží
nedokončená úprava vchodu do budovy školy, na které se pomalu pracuje.
V pátek dne 4. 12. 2020 se v naší
škole uskutečnila Mikulášská nadílka. Letos byla netradiční. Ochotně a
s velkým nadšením se tohoto úkolu
zhostili žáci páté třídy. Tímto jim
moc děkujeme za povedený program. Zároveň děkujeme rodičům za
pomoc s přípravou kostýmů a dále
rodičům z KPŠ za zajištění a přípravu bohaté nadílky.
Konec starého roku děti zakončily
vánoční besídkou v rámci své třídy.
V žádné učebně nechyběl společně
nastrojený
vánoční
stromeček
s tradičním předáváním dárků.
V rámci školní družiny si děti mohly
vyzkoušet pečení a zdobení perníků.
Během přípravy vánočního punče,
pečení vanilkových rohlíčků a vnímání vůně jehličí se znovu zamysleme, že spousta věcí se navzdory hygienickým opatřením prostě nemění.
To malé děťátko, které přišlo na svět
v Betlémě, nám připomíná, že Vánoce jsou o lásce a naději, že život má
smysl. Je na nás samotných, co s ním
uděláme.
Na závěr Vám i Vašim blízkým
přeji jménem všech zaměstnanců Základní školy Lidečko příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, štěstí,
lásku a spokojenost po celý nastávající rok 2021.
Mgr. Alena Lišková
ředitelka ZŠ Lidečko
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Milí občané,
ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici Devětsil,
který patří mezi služby poskytované
Diakonií Vsetín, jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou.
Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí nemocným, kterým byla ukončena
léčba ve chvíli, kdy již nepřinášela
další naději na uzdravení (např. onkologická, orgánové selhání, apod.).
Často mluvíme o paliativní péči – ta
obsahuje především léčbu bolesti,
mírnění tělesných i duchovních strádání nemocného a ovlivnění dalších
nepříjemných příznaků nemoci.
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující rodinu, která
zajišťuje celodenní péči o svého příbuzného. Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí smrti, ke které nevyléčitelné onemocnění ve svém terminálním stádiu
směřuje. Tým domácího hospice
tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální
pracovník, psycholog a duchovní.
Svou službou se snaží respektovat
přání a požadavky nemocného i jeho
okolí. Službu doporučuje nejčastěji
praktický lékař nebo specialista
(např. onkolog) po ukončení léčby.
Převzetím do domácího hospice
poskytujeme nemocnému léky podle
aktuální potřeby, především na účinné tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou hydrataci a vyprazdňování.
Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní cévky
(katetry) a rány. Podle potřeby provádíme pleurální punkce či punkce
ascitu. Důležitou součástí péče o
hospicového pacienta je polohovací
postel, kterou zapůjčujeme spolu
s dalšími potřebnými pomůckami
(např. odsávačku dýchacích cest či
oxygenátor na podporu dýchání).
Sociální pracovnice vyřizuje možné
příspěvky … Pečující rodinu zaučujeme a podporujeme v jejich péči.
Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 h denně 7
dní v týdnu. Služba je hrazená
z veřejného zdravotního pojištění.

Dovolte mi na závěr uvést část
z dopisů, které jsme dostali od rodin
po ukončení hospicové péče:
„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít doma,
ve svém prostředí, které tolik miloval, se svými blízkými a se svou rodinou. Když jsem se dověděla, že onkologická léčba přestala účinkovat a
manžela propustili do domácí péče,
byla jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím všem posledním přáním manžela. Netušila jsem, co to všechno
obnáší. Fyzicky jsem na to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo.
Přišly pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče a chvílemi mě napadaly
myšlenky, jestli mu neškodím. Na
doporučení jsem se obrátila na domácí hospic Devětsil a bylo to mé
nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím
sester, které nás navštěvovaly doma,
jsem dostala pomoc a cenné rady,
jak jít dál. Staly se pomocnicemi,
rádkyněmi a vrbou, která byla
schopna naslouchat mým projevům
smutku a steskům. Zajistily rovněž
léky a zdravotní pomůcky, které jsme
potřebovali. Moc si vážím Vaší neocenitelné služby, která přišla ve chvílích nejtěžších. Jen s Vaší pomocí
bylo možné srovnat si myšlenky o
konci života a překonat vše, co je s
tím spojeno. Máte můj velký obdiv a
vřelé poděkování.“
Z druhého dopisu:
„Na základě doporučení jsem se na

Vás obrátil s prosbou o pomoc při
řešení naší těžké životní situace těžké nemoci mého tchána. Přesto,
že z počátku se jevila Vaše pomoc
jako neřešitelná, snažili jste se najít
a našli jste řešení a pomocnou ruku
pro nás. Sestřička a pan doktor byli
obrovskou pomocí nejen pro nás, ale
především pro tchána. Nikdy nezapomenu, když mi po setkání se
sestřičkou a panem doktorem řekl:
„Prosím tě, kde jsi je sehnal? To
jsou andělé.“ Byl rád a šťastný, že
upřímný zájem o něj mají lidé, kteří
rozumí jeho nemoci a jeho potřebám. Neopomenu i Vaši péči o manželku, která pomoc a vlídné slovo v
této situaci velmi potřebovala. Patří
Vám obrovský můj dík a celé naší
rodiny. Nikdy mě nenapadlo, jak
velmi je taková služba důležitá a
nutná.“
Nacházíme se v předvánočním
období, kdy očekáváme oslavy narození malého dítěte – Božího Syna
v Betlémě. V listopadu jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky a modlitby za naše zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocného a jeho
nejbližší okolí ke smrti – narození
do věčnosti. Existuje dobrá smrt a
lze se na ni připravit? Pokud věříme,
že smrtí život nekončí, jen přechází
na „druhou stranu života“, potom už
umírání nemusí být pro všechny jen
těžké a bolestné, ale i plné naděje.
Dobrou přípravou na smrt může být
i to, že se učíme denně umírat svému
sobectví a růst ve službě a lásce
k bližním – přinese nám to svobodu
a radost, které ve smrti pozemské
dojdou své plnosti a které budeme
prožívat jednou bez konce …
Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje
se smrtí do něho zpět navracíme …
Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm, kteří
z tohoto světa tento rok odešli, radostné narození pro nebe.
Všem vám pokojný a požehnaný
nový rok.
MUDr. Zdislava Tělupilová
Kontakt na Domácí hospic Devětsil:
telefon: 737 266 974,
e-mail: devetsil@diakonievsetin.cz
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Začátek školního roku
znamená i zahájení skautského roku.
Vládní opatření nám však znemožnila uspořádání jakýchkoliv akcí. Jedinou výjimkou však zůstaly družinové schůzky, které se za dobrých podmínek konaly hlavně venku a
v počtu 10 lidí.
Družina Benjamínků využila slunečných dnů a udělala si poznávací
výlet na Pulčinské skály.
Již každoročně se zapojujeme do
sbírky Český den boje proti rakovině. Letos byla sbírka přesunuta na
30. září. I přes všechna omezení průběhu této sbírky se nám podařilo
vybrat 7 959 Kč. Každému, kdo přispěl, moc děkujeme.
Dne 9. 10. došlo k pozastavení
činnosti Junáka. Pro nás to znamenalo přesun do online prostředí a zahájení náhradního družinového programu. Vedoucí si pro své děti připravili různorodé aktivity. Družina Motýlků zdobila kamínky, které následně
schovali na místa v Lidečku, Horní
Lidči a na Pulčinách. Úkolem každého člena družinky bylo hledat ka-

mínky ostatních a všechny je posbírat. Míst bylo celkem 12 a vždy
mohli vzít pouze jeden kamínek za
den. Želví ninjové si zkusili vymyslet vlastní pohádky, které se jim velmi povedly. Ostatní družiny vyráběly podzimní panáčky z přírodních
materiálů nebo tvořily lucerničky.
Družina Cérky z Lidečka uspořádala
online schůzku, na které vařily. Pro
vedoucí to jistě není lehké tvořit program s omezenými možnostmi. Proto si velmi vážíme jejich kreativity a
snahy věnovat se dětem i v této době.
Nejen pro děti, ale i právě pro
vedoucí a rádce probíhá soutěž Čtení
knih, díky které kromě osobního rozvoje mohou pomoci na dobrou věc.
Za každou přečtenou knihu/článek/
časopis každý získá určitý počet bodů. Po vyhodnocení sečteme všechny body dohromady a vhodným koeficientem je přepočítáme na peníze,
za které koupíme nějakou užitečnou
věc v projektu Skutečný dárek.
Významné dny 28. října a 17.
listopadu jsme si letos připomnělyipouze na našich facebookových
stránkách a různými aktivitami
v družinkách.
Jistě mnoho z vás o projektu Krabice od bot již slyšelo. Jedná se o
předvánoční akci pořádanou Diakonií, která má za cíl potěšit děti
z chudších rodin v naší republice.
Vytvořili jsme dvě krabice od bot,
do kterých jsme dali různé dárky a
odnesli je na sběrné místo, ze kterého poputují ke dvěma dětem, kterým
doufáme, že udělají velkou radost.

Jak každý víme, všichni jsme zaskočeni nemilou zdravotní situací ve
světě a z toho vyplývajících zákazů a
příkazů, kterým se nevyhnula ani
naše kapela. Je mi líto, že Vám nemůžu popsat zážitky, případně místa,
kde se měly uskutečnit jarní koncerty a letní zábavy. Tak jako každoročně i přehlídka v Lidečku.
Zakázali nám hrát i zkoušet a naše nástroje utichly, ale co dál ? Bez
nátisku to nejde a muzikant musí

cvičit. A tak ve spojení s uměleckým
vedoucím Dominikem Zdráhalem
jsme se rozhodli pro dělené zkoušky
po sekcích.
Čeká nás totiž v příštím roce jedna velká událost. Stoleté výročí
Lidečanky. Pří této příležitosti chceme natočit nové CD. Myslím si, že
tuto poctu k výročí si zaslouží všichni muzikanti nynější i ti, co už nejsou mezi námi, kteří Lidečanku zakládali. S pomocí Obce Lidečko má-

Dne 28. listopadu se konala velmi
zajímavá přednáška o skautských
výchovných metodách. Petr Tesař/
Červenáček nám dal skvělé tipy a
inspirace, jak zlepšit naši práci
s dětmi. Všichni zúčastnění mi jistě
dají za pravdu, že to byl velmi příjemně strávený čas, který nám dodal
mnoho nápadů a informací.
Velkou novinkou, jak se můžete
informovat o dění v našem středisku
je
náš
nový
Instagram
@skautlidecko. Stejně jako na našich
facebookových stránkách Skaut
Lidečko/Horní Lideč zde najdete
různé fotografie a informace z našich
akcí, schůzek a táborů.
Nadále pokračuje rekonstrukce
klubovny, do které pomalu vybíráme
vybavení, a doufáme, že po zklidnění situace se již budeme moct vrátit
do krásného a nového prostředí.
Přejeme vám hodně zdraví do
následujících týdnů a poklidné prožití vánočních svátků.
za skauty Anna Nováková

me přislíbenou kapelu Moravanku,
která nám určitě tyto oslavy pěkně
zpříjemní.
Tak nám v příštím roce všichni
držte palce a děkujeme.
V novém roce vám všem přeji
hodně zdaru, zdraví a štěstí. Dechovka ať vám dodá náladu a zpříjemní
pěkné chvíle.
Petr Zádrapa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bylnice
Slavičín B
Brumov B
Dolní Bečva
Poličná
Ratiboř
Prostř. Bečva
Choryně
Jablůnka
Krhová
Hovězí
Prlov
Halenkov
Lidečko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sd Ústí/Val. Polanka
Juřinka
sd Hutisko/Dol. Bečva
sd Hovězí/Huslenky
Lidečko
sd Vidče/Val. Bystřice
sd Ratiboř/Kateřinice
sd H.Lideč/Val.Příkazy
sd Kelč B/Police
Halenkov
sd Hošťálková/Jablůnka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Hutisko
Lidečko
sd Podlesí/Hrachovec
sd Ratiboř/Hošťálková
sd Val.Bystřice/Vidče
Halenkov
sd Kelč/Loučka
Horní Bečva

7
7
6
5
6
5
5
4
4
3
3
2
3
3

7
7
6
8
7
7
6
6
7
7
6

6
5
7
6
6
7
4
5

2
2
3
4
3
4
4
5
5
6
6
7
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
6
4
4
3
4
3
2
2
2
0

6
4
4
4
3
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

31:12
24:15
29:15
18:13
14:13
25:20
21:18
14:19
14:23
18:23
11:22
8:11
17:28
11:23

0
1
2
4
4
3
3
4
5
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
2
3
5
4
5

22
21
17
17
16
15
14
12
11
10
10
9
9
6

38:7
20:8
30:9
16:21
27:16
22:14
17:14
11:14
19:34
11:35
5:44

19
18
12
12
11
10
10
7
6
6
0

49:9
31:8
41:25
23:15
26:15
25:55
6:31
5:48

18
13
12
11
9
6
0
0

Hodnocení podzimní části
MUŽI - Do nového soutěžního ročníku 2020/2021
1.B třídy mužů Zlínského kraje jsme vstoupili pod vedením trenéra Libora Kubiše.
Náš kádr zaznamenal několik změn oproti jarní části,
která nebyla vůbec odehrána z důvodu pandemie.
Z dorostu přešel z věkových důvodů do mužů nastálo

pouze Pavel Číž. Ze současného dorosteneckého kádru
dostávali šanci a určitě během podzimních bojů nezklamali Filip Fusek, Jakub Zádrapa, Lukáš Gargulák a Libor Buček. Ze začátku podzimní části nás díky zranění
bratrů Hyžákových postihly problémy s brankáři, a tak
jsme museli získat na hostování z Valašské Polanky
brankáře Šimona Srbu. Ten nakonec odchytal pouze dvě
utkání a po uzdravení Broni Hyžáka se vrátil zpět do
mateřského klubu. Roman Hyžák kvůli zranění neodchytal na podzim ani jedno utkání. Dále během podzimu
obnovili hráčskou činnost David Liška a Filip Hynek.
Podzimní sezonu jsme zahájili domácím pohárovým
utkáním proti Kelči, kdy jsme i přes snaživý výkon podlehli soupeři hrajícímu o třídu výše a z krajské pohárové
soutěže tak vypadli hned v úvodním kole. V tomto zápase nejenže jsme přišli o možnost postupu, ale také o zraněné, resp. vykartované klíčové hráče do další části podzimní sezony. Bohužel zranění nás dále provázela taktéž
téměř v každém mistrovském zápase 1. B třídy, což nakonec hodně ovlivnilo konečné umístění po nedohrané
podzimní části.
Cíl pro podzimní část byl hrát minimálně uprostřed
tabulky a vyhnout se co nejdříve bojům o záchranu.
Podzimní sezona byla z důvodu vládních nařízení ukončena po 9. kole a našich celkových 6 bodů a poslední 14.
místo zůstalo hluboko za očekáváním. Celkem do podzimních zápasů zasáhlo 25 hráčů. Nejlepším střelcem
našeho mužstva byl Aleš Číž, který nastřílel 4 góly. Nejvíce, a to plnou porci 810 minut, v podzimní části odehráli Robin Buček a Petr Sekula.
DOROST - Mužstvo dorostu pod vedením Petra Žídka se umístilo v okresním přeboru v neúplné tabulce po
podzimní části na pěkném 5. místě.
Naše mužstvo dorostu není jako většina mužstev v
okresní soutěži tvořena ze dvou sdružených týmů, což je
dobrá zpráva do budoucna. Do podzimních bojů zasáhlo
celkem 19 hráčů, včetně vypomáhajících žáků. Brankářem mužstva je Jan Zvonek. Nejlepším střelcem našeho
dorostu je Lukáš Gargulák s 8 góly. Z žáků dostávali
příležitost okusit dorostenecký fotbal pravidelně Jan
Janáč (vstřelil 3 góly) a Vojtěch Buček, v případě více
chybějících hráčů Jakub Číž a Ondřej Fusek.
ŽÁCI - Mužstvo starších žáků pod vedením trenéra
Romana Mikuláška je prozatím po podzimní části v tabulce okresního přeboru na druhém místě. Zde platí stejně jako u dorostu, že naši žáci tvoří samostatné mužstvo
a nejsou spojeni s dalším jiným týmem. Do podzimních
bojů zasáhlo celkem 19 hráčů. V brance chytá Matěj
Mikulášek.
Posledním naším mládežnickým celkem je celek
mladší přípravky, který trénuje Jaroslav Buček. Našich
nejmenších členů je celkem 9, jedná se o ročníky narození 2011-2014 a fotbalovým základům se učí 2x týdně
při trénincích. Mladší přípravka se během podzimu zúčastnila taktéž celkem 6 turnajů, na kterých prožívala
první fotbalové krůčky.
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Také v letošním roce se SK Lidečko podařilo získat na základě podaného projektu dotaci z fondu Zlínského kraje
z programu Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel.
Cílem tohoto programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve sportovních organizacích působících ve
Zlínském kraji. Dotace byla poskytnuta ve výši 43 000 Kč, což činí 50 % celkových způsobilých nákladů projektu.
Tato částka je vyčíslena z celkového počtu sportujících dětí do 18 let v našem klubu.
Tyto finanční prostředky byly použity na podporu mládežnické kopané v naší obci. Z poskytnuté dotace byly
pořízeny tréninkové pomůcky, sportovní vybavení, dále byly vyplaceny odměny trenérům mládeže a část dotace pokryla náklady na údržbu hřiště.

Díky koronavirové krizi jsme přišli o možnost setkání
s jinými kroužky, protože byla posunuta a nakonec úplně
zrušena celostátní soutěž Zlatá včela, na kterou jsme se

Vzhledem k omezením způsobených koronavirem se
činnost spolku omezila na administrativní minimum evidence, výdej léčiv a veškeré věci se řešily individuálně. Z výše uvedených důvodů neprobíhala
ani žádná školení atd.
Z pohledu včelstev začal rok dobře - teplo, ale žádné
sucho. To umožnilo včelám nanosit hodně zásob. Bohužel v květnu začaly vytrvalé deště a přišlo ochlazení.

připravovali. Nakonec byla přerušena i činnost samotného kroužku. Přestože se vedoucí snažil udržovat kontakt
alespoň distančně, naši práci to v podstatě zastavilo.
Na začátku školního roku, kdy došlo ke krátkému
rozvolnění, a jsme se mohli potkat, podařilo se nám alespoň připravit školní včelstva na zimu. Nástup druhé
vlny nás bohužel znova zastavil.
Díky prosincovému rozvolnění jsme se sešli u pečení
perníčků, ze kterého se snad stane tradice. Rádi bychom
se ještě na konci roku setkali i na besídce (loni jsme si
zasportovali v tělocvičně), ale vše záleží na aktuální situaci.
Dovolte mi za celý kroužek popřát nám všem vše nejlepší do nového roku (a dětem bohatého Ježíška). Také
bych rád poděkoval všem, kteří nám v uplynulém roce
jakkoliv pomohli.
Robert Šoman

Včely nelétaly a nanesené zásoby spotřebovaly samy
(někdo musel i dokrmovat), takže medová snůška byla
letos extrémně nízká.
K dovršení vší smůly se na podzim objevilo masivní
napadení včelstev varroázou, takže včelaři hlásili až 70%
úhyny včelstev. Nezbývá než doufat, že příští rok bude
lepší.
Přejeme všem našim občanům požehnané svátky, šťastný nový rok a brzké uklidnění situace!
Robert Šoman

Stránka 12

ZPRAVODAJ IV.

Brhel Vojtěch

80 let

Garguláková Marta

75 let

Molková Emilie

82 let

Buček Josef

92 let

Hyžák Josef

70 let

Molková Marta

70 let

Bučková Božena

80 let

Hyžáková Marie

96 let

Mrazík Jaroslav

75 let

Bučková Zdenka

84 let

Hyžáková Věnceslava

81 let

Pechál Miloslav

70 let

Čížová Marie

70 let

Janáčová Anna

88 let

Pechal Ladislav

75 let

Čížová Marie

84 let

Janáčová Jindřiška

85 let

Rumánková Drahomíra

83 let

Daněk Miloslav

82 let

Janošíková Vlasta

70 let

Ryza Jan

89 let

Filáková Františka

89 let

Kalíková Marie

75 let

Ryzáková Marie

87 let

Filáková Marie

70 let

Kocůn Ladislav

70 let

Ryzová Emilie

84 let

Filáková Vlasta

80 let

Kurtinová Ludmila

85 let

Sekula Karel

83 let

Filgasová Ludmila

75 let

Lupač Radomír

70 let

Smolík Josef

81 let

Františák Antonín

86 let

Manová Jarmila

86 let

Šviráková Zdenka

84 let

Frydrych Jaroslav

88 let

Macek Josef

70 let

Trčková Ludmila

75 let

Frydrychová Marie

83 let

Mareček Ladislav

70 let

Válek Antonín

81 let

Garguláková Božena

90 let

Martinková Marie

75 let

Vaňková Marie

85 let

Martinková Věra

75 let

Zádrapa Jan

85 let

Matochová Jaroslava

83 let

Zádrapová Lidmila

82 let

Míčková Zdenka

83 let

Zádrapová Marie

75 let

Molek Antonín

82 let

Žídková Anastazie

80 let

Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá

21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

7.00 - 12.00 h
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 - 13.00 h
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po

22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
4. 1.

7.30 - 9.30 h
7.30 - 9.30 h
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.30 - 9.30 h
7.30 - 9.30 h
7.30 - 9.30 h
7.30 - 9.30 h
ZAVŘENO
7.30 - 9.30 h

13.00 - 15.00 h
13.30 - 16.30 h
ZAVŘENO
ZAVŘENO
13.30 - 16.30 h
13.00 - 15.00 h
13.30 - 16.30 h
ZAVŘENO
ZAVŘENO
13.30 - 16.30 h

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.

