Obecní úřad Lidečko

1. 4. 2021

ZPRAVODAJ I.
LIDEČKO - VESNICE ROKU 2008

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání
lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události.
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z
26. na 27. 3. 2021. V první fázi má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v
mobilní aplikaci. Povinná osoba poskytne své údaje jejich zápisem do
sčítacího formuláře od 27. března
2021 do 9. dubna 2021.
Kdo se nesečte online, má zákonitou povinnost od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře nebo
na kontaktních místech sčítání, která
se nacházejí na vybraných poboč-

kách České pošty. Sčítací komisař se
dostaví v předem oznámeném termínu, vyčká na váš příchod před vaším
domem a předá vám sčítací formulář.
Při výkonu své funkce se prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též
svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte
na poště nebo vhodíte do poštovní
schránky.
Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s
dalšími osobami. Distribuce formulářů do domácnosti bude probíhat při
dodržování přísných hygienických
pravidel. Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se

Jednoznačně téma covid-19, proticovidová opatření, nařízení vlády, nouzový stav atd, jsou bohužel několik měsíců
suverénně nejčastější. To, že covid-19 ovlivnil, ovlivňuje a
bohužel asi ještě bude ovlivňovat naše životy, je jasné a není
potřeba opakovat to, co slyšíme nebo čteme každý den.
Chtěl bych proto v tomto článku především poděkovat
všem, kteří opatření dodržují s ohledem na své starší a nemocné rodinné příslušníky a spoluobčany. Děkuji všem, kteří pomáhají starším občanům s nákupy nebo nějakou jinou
pomocí. Děkuji všem, kteří nabídli své služby pomoci potřebným. Děkuji pracovníkům Obce Lidečko, že i přes toto
těžké období jsme nemuseli nějak výrazně omezit provoz a
práci v obci.
Myslím si, že většině z nás chybí kulturní a společenské
akce, chybí nám setkávání v rodinách, oslavy, zkrátka do
nedávna normální život.
Věřím, že díky očkování a dodržování základních hygienických opatření v létě se již budeme moci setkávat. I když
covid-19 bude stále s námi, nebude tak nebezpečným a paralizujícím normální život. Přeji všem: „Vydržte, držte se a
hodně sil a vzájemné tolerance.“
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

však můžete obrátit na infolinku 840
30 40 50.
Sčítání 2021 je povinné pro
všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti apod. provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná.
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Sčítání podléhá také každý dům (i
neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
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Pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1342
1343
1361
1381
1511
4112
4116
4116
4216
4222

1032
2141
2411
3111
3111
3314
3341
3392
3412
3612
3613
3632
3639
3722
3725
3726
3729
4349
6171
6310
8115
8124

Par.
1032
1036
1037
2141

Název
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výd. činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu práv. osob za obce
DPH
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Neinv. přijaté transfery ze SR
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR
Ostatní investiční přijaté transfery z SR
Investiční přijaté transfery od krajů
Podpora ostatních produkčních činností
Vnitřní obchod
Záležitosti pošt
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Ostatní sociální péče a pomoc
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM PŘÍJMY
Zůstatek běžného účtu
Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků
CELKEM FINANCOVÁNÍ
ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

Název
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Celospolečenská funkce lesů
Vnitřní obchod

Schválený rozpočet
4 000 000
117 000
600 000
3 900 000
1 342 160
12 000 000
20 000
680 000
24 000
2 000
7 000
15 000
150 000
628 000
417 400
31 380
146 740
1 284 394
1 048 000
26 413 074
1 331 240
1 210
171 820
106 050
6 050
1 000
290
123 070
70 000
771 930
469 800
33 210
487 890
14 500
150 000
500
20 000
72 600
1 210
8 000
30 253 444
22 535 900
-1 500 000
21 035 900
51 289 344

Schválený rozpočet
1 489 400
80 250
438 900
40 500
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2143
2212
2219
2223
2229
2292
2310
2321
2333
2334
2411
3111
3113
3119
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3633
3636
3639
3721
3722
3723
3726
3729
3745
3900
4349
4357
4359
5213
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409
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Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Bezpečnost silničního provozu
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Opravy drobných vodních toků
Revitalizace říčních systémů
Záležitosti pošt
Předškolní zařízení
Základní školy
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
Činnosti knihovnické
Kultura
Činnosti registrovaných církví
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře - KD
Ostatní činnosti a záležitosti kultury…
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Domovy
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Krizová opatření
Požární ochrana-dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené
CELKEM VÝDAJE

37 000
545 000
470 000
113 000
40 000
182 000
2 179 000
185 000
12 000
10 000
327 040
877 500
688 000
3 000
79 000
28 700
540 000
1 858 348
12 000
2 698 460
275 000
490 400
265 000
31 500
121 000
334 130
18 912 006
375 000
21 200
277 850
6 800
8 373 750
80 000
569 000
401 000
200 000
657 890
121 000
1 000
52 800
25 000
3 000
124 600
113 100
2 152 600
2 101 400
289 000
220 000
1 742 160
18 060
51 289 344
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Na březnovém 25. zasedání zastupitelstva obce jsme mimo jiné schvalovali rozpočet naší obce na tento
rok. Z něho jsou patrné priority a
plány, které bychom chtěli realizovat.
Letošní rok bude bohužel také,
jako loňský, poznamenaný covidem19. Všem je zřejmé, že dopady na
ekonomiku budou výrazné, a tudíž i
pro náš rozpočet.
To pro nás vůbec není dobrá zpráva, protože dokončujeme Penzion
Čertovy skály, což je naše bezesporu
největší akce během posledních 10
let. Z původních plánů, které směřovaly k postupnému dokončování rekonstrukce motorestu po etapách a
na několik let, jsme se rozhodli jej
zrekonstruovat celý a najednou. To
jsme bohužel netušili, že přijde covid
-19. Více o Penzionu Čertovy skály
v samostatném článku v tomto Zpravodaji.
Další významnou akcí bude dokončení vnitřních a venkovních prostor bývalého spodního pavilonu mateřské školy, který má název Místo
setkávání a tvoření v Lidečku. Jedna
polovina této budovy bude sloužit

Místo setkávání

jako doposud - skautům a druhá část
bude pro setkávání a tvoření. Plánujeme, že na pracovních stolech se
bude něco základního dát vyrobit a
vytvořit. Budou pořízeny dvě 3D tiskárny, různé aku nářadí, bude se tam
dát učit s využitím dataprojektoru a
zrovna si něco vyzkoušet. Zkrátka
mělo by to být místo, kde se bude
tvořit a vyrábět. Kromě základní školy, složek a organizací budou mít přístup různé skupiny našich občanů,
kteří mají stejný tvořivý zájem, který
budou předávat, jak doufáme, našim
dětem a mládeži. Jak jsem již vyzýval v minulém Zpravodaji, budeme
rádi, když se najdou muži nebo ženy,
kteří něco umí nebo se o něco zajímají a budou chtít to naučit další naše občany. Ať se prosím ozvou.
Chtěli bychom tyto prostory otevřít
v listopadu nebo prosinci. Financování bude z našeho rozpočtu a přes
Místní akční skupinu Hornolidečska
bychom měli získat dotaci ve výši
cca 1,2 mil. Kč na vybavení a částečně na stavební práce.
Dále zahájíme v letošním roce
v lokalitě nad vlakovou zastávkou
výstavbu automatické tlakové stanice
pro zvýšení tlaku vodovodního řádu
a vybudujeme rozvody vodovodu.
V letošním roce dokončíme projekty, které jsou rozpracované včetně
stavebního povolení, a to na propojení chodníku pro pěší a cyklisty mezi
penzionem a odbočkou na Půlčíny,
celková rekonstrukce podkroví obecního úřadu s vybudováním nové knihovny a zasedací a školící místnosti
a projekty na opravu dvou mostů

přes řeku Senici. Jedná se o velké a
finančně náročné projekty, na které
budeme podávat žádost o dotaci a
bez stavebního povolení s nabytím
právní moci to není možné. Samozřejmě počítáme s tím, že v rámci
možností se budeme snažit o opravy
a údržbu zeleně. Máme schopné zaměstnance, a tak si mnoho práce
uděláme sami. Určitě využijeme zase
brigádníky na pomocné práce a také
na údržbu zeleně.
Rozvoj obce není jenom o investicích. I přes špatné vyhlídky
s rozvolňováním plánujeme tradiční
akce. Doufáme, že alespoň některé
z nich se podaří uskutečnit.
V letošním roce slaví naše dechová hudba Lidečanka 100 let od založení, a tak budeme moc rádi, když se
tradiční festival první neděli
v červenci pod skalami uskuteční.
Hlavním hostem by měla být dechová hudba Moravanka. Tato akce,
včetně hasičských soutěží, bude
v létě, a tak doufáme, že rozvolnění
už bude úplné, i když to prozatím tak
nevypadá.
Věřím, že většině z nás chybí různé akce, setkávání, zvyky a tradice,
no prostě normální život. O to více
se těším na postupný návrat do běžného života, kde setkávání má své
nezaměnitelné místo.
Přeji nám všem, aby tento rok
jsme prožili ve zdraví a s tím, že budeme přímými svědky návratu do
běžného života.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Penzion - venkovní práce
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Celé zastupitelstvo obce věří, že
Penzion Čertovy skály bude chlouba
naší obce nejen tím, jak vypadá zvenčí a uvnitř, ale také jak bude fungovat.
Zastupitelstvo obce na svém 24.
zasedání v únoru letošního roku rozhodlo mimo jiné také to, že nebudeme část penzionu pronajímat, ale
budeme provozovat celý penzion.
Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, protože doba pro provozování
ubytování a restaurace není vůbec
dobrá. Zároveň je jasné, že pro provoz ubytování bychom potřebovali
včetně provozního 4 až 5 zaměstnanců, ale na provoz celého penzionu
jich budeme potřebovat v sezonu až
4krát více. To znamená, že provoz
musí velmi dobře šlapat a musí pro
naši obec vytvářet takový zisk po
odečtení všech nákladů, že se to za ty
starosti skutečně oplatí provozovat.
Moc bychom si přáli, aby nám provoz z větší části zaplatil splátky úvěru, který již splácíme a budeme ještě
vyřizovat na dokončení další. Zásadním faktorem pro toto rozhodnutí
bylo mimo jiné také to, že byl vybrán
jako provozní pan Josef Rumánek.

Víme, že doladění všech dokončovacích prací a především rozjezd nebude pro něj vůbec jednoduchý, ale
věříme, že zúročí své velké zkušenosti ze zahraničí a penzion bude mít
velmi dobré jméno a potřebný zisk.
Provoz budeme řešit v rámci naší
hospodářské činnosti a zatím dle doporučení odborníků nebudeme zřizovat společnost s ručením omezeným.
Všichni zaměstnanci budou zaměstnanci Obce Lidečko.
Co nás v tyto dny velmi trápí, je
to, že vůbec nevíme, jak se bude nákaza covid-19 dále šířit a kdy se rozvolní opatření. To má zásadní vliv na
provoz takového zařízení, jako je náš
penzion včetně restaurace.
Velmi rádi bychom otevřeli 1. 6.
2021 nebo 1. 7. 2021, ale teď to nemůžeme říci s úplnou jistotou.
Všechno směřujeme k těmto termínům. Počítáme s tím, že těsně před
otevřením uděláme den otevřených
dveří pro občany Lidečka, aby se
podívali do všech prostor v penzionu
i do těch, které po otevření nebudou
veřejnosti volně přístupné.
V těchto dnech se dokončuje poslední část penzionu a to wellness.

Je pěkný pohled na cyklostezku
od Ústí do Lužné a většina obyvatel
naší obce se okamžitě v duchu nebo
nahlas ptá: „A kdy bude u nás?“
II. Etapa se doprojektovala a má
vydané stavební povolení s nabytím
právní moci. Byla podána žádost o
dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury do Prahy. Celá II. etapa
cyklostezky Bečva – Vlára – Váh
od části Lužné, přes Lidečko, Horní
Lideč až do Valašských Příkaz po
hranici s Potečí má stát podle rozpočtu přes 250 mil. Kč. Jenom na
katastru naší obce podle rozpočtu má
stát cyklostezka 111 406 040 Kč
s DPH. Z toho jsou 103 781 417 Kč
uznatelné náklady, z kterých se bude
počítat dotace a 7 624 622 Kč neuznatelné náklady, které musíme platit
z rozpočtu obce. To znamená, že
na uznatelné náklady máme šanci

získat dotaci ve výši 85 %, což znamená 88 214 205 Kč. Z našeho rozpočtu bychom museli doplatit
k neuznatelným nákladům 15 567
213 Kč, což jsou pro nás v současné
situaci, kdy dokončujeme Penzion
Čertovy skály, obrovské finance a
nebyli bychom schopni je zaplatit.
Proto v případě získání dotace ze
SFDI ČR budeme žádat o dotaci ze
Zlínského kraje, kde dle současných
pravidel dotačních titulů bychom
mohli získat až 10 % ze způsobilých
výdajů. Při zisku 85 % ze SFDI a 10
% ze Zlínského kraje by bylo dofinancování ke způsobilým výdajům
z našich financí 5 189 071 Kč. Když
k této částce připočítáme neuznatelné
výdaje 7 624 622 Kč, tak by Obec
Lidečko měla cyklostezka stát 12
813 693 Kč. Na což by nám banky
měly bez větších problémů půjčit a

Ve wellness bude parní sauna, finská
sauna a vířivka, které budou moci
využít nejen ubytovaní, ale také veřejnost. Všechny podmínky a další
informace o vlastním provozu budou
na stránkách obce a také na nových
internetových stránkách Penzionu
Čertovy skály, které se finalizují.
Byly zahájeny práce na okolí penzionu od prořezání, kácení, řešení zpevněných ploch a v květnu bude zahájena nová výsadba. Věříme, že i nejbližší okolí penzionu umocní tuto
dominantu při vjezdu do naší obce.
Ani nevíte, jak budeme všichni
rádi, až tato akce bude za námi
a půjdeme do penzionu třeba na večeři nebo do wellness. Přeji nám
všem, aby úsilí, množství času, velké
finanční prostředky, které jsme vložili do této stavby, se ukázaly jako
správná volba a stálo to za to. Velké
díky patří všem, kteří pracují na
zdárném dokončení a uvedení do
provozu. Věřím, že rozhodnutí neprodat motorest, ale pustit se do celkové rekonstrukce se ukáže nejen na
stavbě, ale i na provozu jako správné
a velmi prozíravé i přes tuto náročnou dobu, se kterou nikdo z nás nepočítal a ani nemohl.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

již také o tento investiční úvěr žádáme. To byla čísla, která jsou obrovská, a všem je jasné, že bez dotací
není naše obec ,ani žádná jiná, takovou akci realizovat. V červnu bychom měli vědět, zda SFDI cyklostezku podpoří a v případě, že ano,
budeme žádat Zlínský kraj o těch 10
%. Kdyby všechno vyšlo, tak začneme realizovat cyklostezku na začátku
příštího roku. Moc bychom si všichni
přáli, aby se všechno podařilo a i
přes Lidečko cyklostezka vedla.
Všichni se na ni těšíme a je skutečně velmi potřebná. Hlavně mimo
obce jet na kole po hlavní cestě není
nic příjemného a o tom, že je to nebezpečné, není potřeba ani mluvit.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce
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V průběhu roku 2020 bylo Obvodním oddělením PČR Horní Lideč
na celém teritoriu evidováno 66
trestných činů. Objasněnost činila
74,24 procent, kdy Obvodní oddělení PČR Horní Lideč patřilo opětovně
mezi nejlepší útvary v rámci Zlínského kraje. V průběhu roku 2020
bylo na katastrálním území obce
Lidečko evidováno 19 trestních činů.
Oproti roku 2019 se jedná o pokles o
8 trestných činů a to:
 12x ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku (V těchto případech se jedná o jízdu motorovými
vozidly pod vlivem alkoholu a
drog.)
 1x násilí proti skupině obyvatelů
a proti jednotlivci
 1x těžké ublížení na zdraví
z nedbalosti
 3x maření výkonu úředního rozhodnutí
 1x pokus ublížení na zdraví
 1x zanedbání povinné výživy
Dále je třeba u trestné činnosti
opakovaně zmínit a upozornit na
případy cizích osob, které vyhledávají a oslovují především starší
občany a těmto se snaží pod nějakou záminkou (prodejem zboží)
dostat do rodinných domů a následně něco odcizit. V těchto případech je žádoucí, aby občané bezodkladně informovali policii (na tísňovou linku policie, nebo cestou zástupců obce) o pohybu neznámých či
podezřelých osob. Tímto můžeme

OBYVATELSTVO r. 2020
počet obyvatel
přihlášení k trvalému pobytu
odhlášení z trvalého pobytu
zemřelo
narozeno
průměrný věk

společně předejít páchání trestné
činnosti.
Dále apeluje na občany, aby si
řádně zabezpečili svůj majetek,
zejména uzamykáním zámků vstupních dveří. V motorových vozidlech
nenechávali viditelně peněženky a
tašky, protože vozidlo opravdu není
trezor. Tímto lze také předcházet
trestné činnosti.
V průběhu roku 2020 bylo orgány Policie ČR Obvodního oddělení
Horní Lideč na celém teritoriu evidováno 489 přestupků, z toho na
katastrálním území obce Lidečko
evidováno 111 přestupků, kdy se
převážně jednalo o přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti v silničním
provozu. Oznámením správnímu
orgánu byly zpracovány tyto níže
uvedené přestupky:
 7x přestupek v dopravě (Z těchto
uvedených byl zjištěn 6x řidič,
který řídil pod vlivem alkoholu a
1x pod vlivem drog. Jízda pod
vlivem alkoholu a drog je i nadále jedna z priorit Policie ČR a
tímto problémem se bude oddělení PČR Horní Lideč intenzivně
zabývat.)
 2x přestupek proti majetku
 11x přestupek proti občanskému
soužití
 1x porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví
k volnému pohybu osob
 1x přestupek v dopravě (Jednalo
se o řízení osobního motorového
vozidla i přesto, že řidič měl plat-

muži
922
12
6
14
8

ženy
908
11
6
11
12

celkem
1 830
23
12
25
20
40

nou blokaci řidičského oprávnění.)
Další přestupky byly na místě
vyřízeny příkazem na místě blokovém řízení. Ve výčtu nejsou zahrnuty přestupky a dopravní nehody šetřené Skupinou dopravních nehod při
Dopravním inspektorátu ÚO Vsetín.
PREVENCE
Dále byly v průběhu roku opakovaně prováděny kontroly chatových
oblastí v katastrálním území obce
Lidečko, kdy při kontrolách nebyly
zjištěny žádné závady.
V souvislosti s aktuální situací
v ČR co se pandemie covid-19 týká,
byli požádáni představitelé obcí o
dostatečnou informovanost občanů o
aktuálně přijatých bezpečnostních
opatření. PČR zaměřuje svůj výkon
na kontrolu dodržování vládních
opatření jak v denní době, tak
v nočních hodinách. Dále byl posílen výkon služby při uzavírání a
kontrole státních hranic se Slovenskem v době pandemie covid-19
„zejména v první vlně pandemie“.
V souvislosti s aktuální bezpečností situací v Evropě se výkon služby zaměřuje na místa s větší koncentrací osob. Jedná se například o nádraží ČD, kulturní objekty, církevní
objekty a sportovní mítinky, zvýšená
byla pozornost v době konání voleb.
Dále PČR informuje o trvajícím
náboru nových uchazečů k PČR.
V současné době je jedním z nových
benefitů náborový příspěvek, který
byl pro Zlínský kraj stanoven na 75
000 Kč před zdaněním. V případě,
že znáte někoho, kdo by měl zájem o
práci u PČR stačí kontaktovat Ob.
Odd. Horní Lideč nebo personální
oddělení PČR, tel: 974 680 400.
Zprávu o bezpečnostní situaci na
k.ú. obce Lidečko zpracoval pprap.
Radek Pacík z obvodního oddělení
Policie Horní Lideč, který také poděkoval za spolupráci.
Celá zpráva je k nahlédnutí na
Obecním úřadě
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Díky svým obyvatelům se Obec Lidečko může v roce
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 10,87 t. Na
každého obyvatele tak připadá 5,97 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a
produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 129,69 tun. Víte, kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 50 ks
Nebylo nutné vytěžit 6 370,95 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1,
a to 239krát.
Došlo také k úspoře 65 583,82 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 65 584krát.
Podařilo se recyklovat 6 250,83 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít
pro výrobu 257 ks nových praček, bez nutnosti těžby
železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
220,63 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 39 223 1€
mincí nebo 272,55 kg hliníku, který by stačil na výrobu
18 170 plechovek o objemu 0,33 l.

Od letošního roku platí nový zákon o odpadech, kde je celá řada
změn a jedna je velmi zásadní a může znamenat i pro nás velký problém.
Je schváleno, že na obyvatele a
rok vychází 200 kg. To, co obec vyprodukuje nad toto číslo, bude platit
výrazně větší částky za uložení na
skládku.
Co to pro nás znamená? Jednoznačně musíme zapracovat na třídění. V popelnici má skončit pouze to,
co nejde vytřídit. Každý z nás ví, v
jaké oblasti třídění by se měl zlepšit.
Odpad ze sběrného místa v obecních
garážích odvážíme přímo na skládku
do Smoliny a každý rok jej odvezeme víc. Ve sběrném dvoře má končit
pouze odpad z našich domácností.
Nesmí tam končit odpad z podnikání
a nebo od občanů z jiných obcí. Musíme si uvědomit, že za jeho odvoz a

uložení skládku platíme a budeme
platit stále víc. Doufáme, že se zlepší
odbyt vytříděných komodit, který se
díky malému odběru Číny skoro úplně zastavil.
Bylo období, kdy jsme museli za
odvoz papíru dokonce zaplatit. Teď
je situace lepší. Už se zase za vytříděný papír něco málo platí. Pokud
nedáváte papír do modrého pytle,
vytřiďte časopisy od novin, svažte a
dovezte to na sběrný dvůr a my potom tento papír přidáme škole a ta
má větší příjem za vytříděný papír.
Možná se ptáte, proč o tom tak
obsáhle píšu. Důvod je prostý, a to
ten, že odpady mají výrazný vliv na
náš rozpočet. Příjmy do rozpočtu
obce za odpady jsou vybrané poplatky za odpady od všech občanů a od
společnosti EKOKOM za vytříděné
komodity. Obec ze svého rozpočtu

doplácí na odpady výraznou částku.
To znamená, že od nás občanů bylo
vybráno 699 871 Kč, od Ekokomu
jsme obdrželi 195 941 Kč, tedy celkem příjmy byly 895 812 Kč. Výdaje
byly 1 148 953 Kč. To znamená, že
obec ze svého rozpočtu doplatila
v loňském roce 253 141 Kč, což znamená 22 %. Z toho je patrno, že budeme muset při zvedajících se nákladech za řešení odpadů zvyšovat poplatek za odpady. Tím, co může snížit velikost navýšení, je především
třídění odpadů. To za nás nikdo neudělá a každý může něco zlepšit. Ať
chceme nebo ne, tak téma odpadů
bude stále výraznější, protože jich
každý rok přibývá a zřejmě bude.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce

Stránka 8

ZPRAVODAJ I.

Naděje na březnové znovuotevření škol se rozplynula s nárůstem čísel
nově infikovaných. Školy se od 1.
března 2021 uzavřely i pro 1. a 2.
třídu. Výuka online v současné době
stále pokračuje. České děti jsou
v rámci Evropské unie dle výzkumů
nejdéle doma. Dne 11. března 2021
uplynul rok od vydání Mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví,
kterým došlo k uzavření základních,
středních a vysokých škol. Pocit údivu, že něco takového je možné, byl
pro většinu z nás nepředstavitelný.
Přestože se na naší škole zapojují
všechny děti do distančního vzdělávání, je patrné, že jim schází komunikace se spolužáky, pevný režim a
návyky, které dokáže rozvíjet pouze
prezenční forma výuky. V současné
době vyučujeme pouze stěžejní předměty, jak je doporučeno ČŠI. Nechceme děti zatěžovat v ještě větší
míře vysedáváním u počítačů, telefonů či tabletů. Je všeobecně známo, že
pro zdárný vývoj dítěte je nepostradatelný pohyb. Je důležité, aby děti
pobývaly co nejvíce venku na čerstvém vzduchu, běhaly, skákaly a

hrály si.
Na první pohled se může zdát, že
se ve škole nic neděje, ale opak je
pravdou. Všichni zaměstnanci se setkávají v práci a pedagogové vyučují
děti
formou
videokonferencí.
V návaznosti na probírané učivo dětem připravujeme pracovní listy,
abychom získali zpětnou vazbu o individuálním pokroku každého žáka.
Součástí distanční výuky je samostatná práce dětí, která souvisí
s osvojováním a opakováním probíraného učiva. Odevzdávané práce
opravujeme a vyhodnocujeme, Na
společných poradách řešíme problémy spojené s distanční výukou,
případně týmově řešíme občasné
připomínky rodičů.
V měsíci únoru proběhl ve třetím
ročníku netradiční on-line maškarní
karneval a děti si tak společně s paní
učitelkou třídní připomněly tradiční
masopust. Prostřednictvím online
výuky byla dětem umožněna účast
na celostátní matematické soutěži
s názvem Matematický klokan.
V měsíci březnu proběhl tradiční
sběr papíru.

Vzhledem k situaci v naší zemi jsme ostatně jako
všechny ostatní spolky v naší vesnici musely zrušit výroční schůzi. I naše plány na celoroční oslavy 70. výročí od založení Českého červeného kříže v Lidečku vzaly
za své. Budeme rády, když se uskuteční alespoň výroční
schůze spojená s oslavou tohoto výročí. Tu jsme přeložily na květen, kdy už snad okolnosti budou lepší.
Druhým rokem se také děti nemohly scházet v kroužku Mladých zdravotníků a také nemohly proběhnout
žádné soutěže. Tak pevně doufáme, že děti své znalosti

V současné době je připravován
Zápis dětí do 1. ročníku, který bude
probíhat formou dálkového přístupu.
Rodiče budoucích prvňáčků se přihlásí prostřednictvím webových
stránek školy, kde naleznou odkaz a
instrukce. Celý proces probíhá pomocí webové aplikace - Zápisy online, stejně jako v uplynulém roce. V
měsíci
červnu
plánujeme
s budoucími prvňáčky a jejich rodiči
společnou schůzku ve škole, která
však bude záviset na vývoji epidemiologické situace.
Výhledově plánujeme Den otevřených dveří s možností nahlédnutím
do výuky a s celkovou prohlídkou
naší školy.
Jsou věci, které nezměníme, proto
si udělejme malou radost třeba jen
vycházkou do blízké přírody a radujme se z nastávajícího ročního období, kterým je jaro.
,,Štěstí
je
mozaika
složená
z nepatrných malých radostí.“
/André Maurois/
za tým zaměstnanců ZŠ Lidečko
Mgr. Alena Lišková

z první pomoci nezapomenou a příští rok navážou na
krásné výsledky, které vždy při okresních i celorepublikových soutěžích první pomoci měly.
Dalším naším plánem ještě před letními prázdninami
by byl opět táborák členek našeho výboru a jeho rodinných příslušníků. Také jsme přislíbily organizátorům
primic pomoc při této nejen pro farnost, ale i pro obec
velké slavnosti.
Budeme pevně věřit, že alespoň tyto tři akce proběhnout a že po letních prázdninách už budeme moc začít
opět trochu fungovat tak, jak bychom si asi všichni přáli.
výbor ČČK
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Komu je služba určena?
 nemocným
v konečném stádiu nemoci
(onkologické onemocnění, orgánová selhání
apod.), kterým byla ukončena léčba vedoucí k
uzdravení,
 nemocným, kteří chtějí a mohou strávit závěr
svého života doma za podpory blízkého člověka
zajišťujícího celodenní péči,
 dospělým od 19 let věku,
 bydliště je vzdáleno do 60 min od Vsetína osobním autem.
Co nabízíme?
 paliativní péči v domácím prostředí, zaměřenou
na tišení bolestí a zmírnění příznaků onemocnění,
 pomoc praktickou, sociální, psychologickou a
duchovní nemocnému i pečujícím osobám,
 zaškolení blízkých v péči o nemocného,
 pohotovostní službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (formou návštěv a pohotovostí),
 respektujeme vůli a způsob života nemocného a
jeho rodiny,
 zapůjčení zdravotních pomůcek a přístrojů
(elektrické polohovací postele, toaletní křesla,
odsávačky, lineární dávkovač, oxygenátor,…).

Společenský klub Lidečko ve spolupráci s Obcí
Lidečko se již dlouhé roky podílí na gratulacích našim
spoluobčanům, kteří se dožili věku 70, 75, 80 a 80+.
Do loňského roku chodili zástupci Společenského
klubu na osobní návštěvy k těmto jubilantům a předali
dárkové balíčky. Covidová doba však vše změnila.
Z důvodu obav šíření nemoci a vládních nařízení jsme
odstoupili od osobních návštěv.
Jubilanti o své dárkové balíčky však nepřijdou. Dár-

Komu je služba určena?
 osobám, které potřebují zajistit odbornou péči sestry v
jejich domácím prostředí na základě indikace praktického lékaře nebo jiných specialistů,
 nemocným všech věkových kategorií od 18 let,
 podmínkou je pobyt na území okresu Vsetín, platné
zdravotní pojištění a spolupráce s praktickým lékaře nebo specialistou.
Co nabízíme?
 zhodnocení zdravotního a psychického stavu zdravotní
sestrou,
 odborné výkony zdravotní sestrou (odběry krve, měření
tlaku a glykémie, aplikace injekcí a infúzí apod.),
 odvod biologického materiálu do laboratoře nebo k lékaři,
 převaz akutních i chronických ran, bércových vředů,
dekubitů,
 péče o vytvořené tělesné vývody (stomie, katetry, sondy)
 pomoc zdravotní sestry v oblasti výživy, vyprazdňování,
soběstačnosti a sebepéči,
 ukázka a použití zdravotních pomůcek,
 rehabilitační ošetřovatelství - mobilizace, vertikalizace,
nácvik chůze, dechová cvičení.

kové balíčky jsou v daný měsíc, kdy občan slaví své
výročí, přichystány v obchodě ENAPO Lidečko (u
Pavlíků), takže si jej může jubilant nebo rodinný příslušník vyzvednou sám. Nevyzvednuté balíčky budou rozvezeny jubilantům.
Doufáme, že se „covidová“ situace brzy zklidní a my
se vrátíme do zaběhlých kolejí.
Společenský klub Lidečko
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Stejně jako celý náš život, tak také oblast sportu zasáhly události spojené s onemocněním covid 19. Nejinak tomu bylo i v motokrosu. Pokud
bychom chtěli uplynulou sezónu
označit jedním slovem, nejpříhodnější je slovo „divná“.
Cíle na začátku sezóny 2020 si
Vojta a Tomáš Švirákovi rozhodně
nestanovili malé. Tomáš chtěl v roce
2020 opětovně získat mezinárodní
titul Mistra Slovenské republiky, tentokrát v kubatuře 250 4T. Vojta se
rozhodl opustit kategorii 125 ccm a
bojovat spolu se svým bratrem ve
250 také, což znamenalo měřit své
síly s nejzkušenějšími jezdci nejen z
ČR, ale i ze sousedních států. Společně chtěli také prorazit na českém
mistrovství a obhájit tituly Mistrů
Moravy.
Přes prvotní zmatky spojené
s vládními opatřeními se sezóna
2020 začala pozvolna rozjíždět, první závody byly 13. 6. v rámci

MMČR v Jiníně. V tomto okamžiku
ještě nikdo nevěděl, že na Slovensku
se závody vůbec nerozjedou a Tomášův sen se rozplyne jako výfukové
plyny právě
nastartované
„stopětadvacky“. V České republice
se řada seriálů zrušila úplně, jako například Slovácký pohár, kde se bratři
Švirákovi umísťovali již léta na stupních nejvyšších. Na Mistrovství Moravy
se
podařilo
uspořádat
z původních 10 závodů jen 3.
V celkových výsledkových listinách
figuroval starší z bratrů Tomáš hned
2x – v kategorii MX2 Junior i MX2.
Obě třídy opanoval, tzn. že Lidečko
má opět po roce Mistra Moravy, tentokrát dvojnásobného. Obrovským
úspěchem je také Vojtěchovo konečné 3. místo, kdy tento „motokrosový
střelec“ nenaplnil předpoklady odborné veřejnosti, že se bude pro něj
v nové třídě rozkoukávat a rovnou
zamířil za svým bratrem na bednu.
Slovy motokrosového komentátora

ze závodů v Jiníně – Šviráci posbírali
– co se dá…..holt tvrdí Valaši….
Na mezinárodním mistrovství
České republiky tito borci objeli celkem 5 závodů ze 6 uskutečněných. I
přes absenci na posledním závodu
v celkovém hodnocení Tom obsadil
6. místo a Vojta místo 20.
Sezóna 2021 je zatím plná otazníků. Kalendáře jsou sestaveny, ale zda
se závody pojedou, je zatím velká
neznámá. O to větší je škoda, že pandemie přišla v době, kdy jsou lidečkovští borci na výkonnostním vrcholu. Tomáš byl vybrán mezi nejlepší
jezdce České republiky, kteří mají
reprezentovat české barvy na prestižním německém seriálu ADAC – kdy
už samotná nominace je považována
za velký úspěch mezi závodníky.
Snad se život opět vrátí do normálu a my budeme moci s hrdostí
vídat naše borce i letos na stupních
nejvyšších!

Tomáš Švirák

Vojtěch Švirák

Mladí herci začali v loňském roce nacvičovat pohádku - Líný Honza, hotové neštěstí. Bohužel situace kolem covidu-19 zabránila dalšímu nacvičování. Nicméně
je i nadále touha tuto pohádku docvičit, jakmile to jen
bude možné, a uvést ji v rámci oslav.
Letos by totiž mělo naše ochotnické divadlo v Lidečku oslavit 110. výročí od jeho založení. Toto výročí
jsme měli naplánováno oslavit na konci roku 2021 divadelním víkendem. Ale vzhledem k situaci jsme se rozhodli, že bychom s oslavou tohoto krásného výročí začali už o prázdninách (prozatím je v plánu 20. - 22. 8).

Pomalu se klube příprava na nacvičování divadelní
hry souboru TAK-TAK.
Budeme věřit, že se situace zlepší, že se budeme moci scházet a připravit pro vás představení, které bude
důstojnou oslavou tohoto obdivuhodného čísla. A pokud
situace na podzim dovolí, budeme pokračovat v oslavách dalšími různými představeními. Vzhledem ke stále
měnícím se podmínkám vás budeme o všech případných
změnách informovat.
divadelní ochotníci
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Během
krátkého
zmírnění vládních opatření jsme využili čas
k několika schůzkám
naživo. Byly to po několika měsících první příležitosti,
kde se děti mohly vzájemně potkat.
Od 18. prosince je však naše činnost,
stejně jako několikrát během roku
2020, pozastavena a kompletně přesunuta do online prostředí.
Milým vánočním gestem bylo
tvoření přáníček pro pacienty a personál do Ńemocnice Milosrdných
bratří ve Vizovicích. Naše skautské
děti společnými silami vytvořily přes
70 přáníček, které jistě vykouzlily
mnoha lidem úsměv na tváři. Abychom mohli uskutečnit každoroční
roznos Betlémského světla, museli
jsme se přizpůsobit novým podmínkám. Tudíž bylo na mapě označeno
několik domů, kde bylo možné
v průběhu Štědrého dne si světlo odpálit.
Nový rok 2021 jsme letos přivítali
každý zvlášť ve svých rodinách.
Skautský ples jsme také nemohli
uskutečnit. Tím jsme však získali
hromadu času. Se skvělým nápadem,
jak čas správně využít, přišla naše
vedoucí Saša, která spolu s Aničkou
Bučkovou zpracovala a zrealizovala
střediskovou rodinnou hru. Tato hra
byla velmi rozsáhlá. Účastníci museli nejprve díky nápovědě z našich
skautských stránek dojít k soše sv.
Jana Nepomuckého a odtud k altánu.
Tam se jim po nahřátí papírku objevilo slovo GÓL, které je zavedlo na
hřiště v Lidečku. Při této hře museli
děti spolu se svými rodiči opravdu
přemýšlet, na hřišti je totiž čekala
morseovka s hádankou. Otázkou by-

lo, která sova je nejmenší. Pokud
odpověděli správně, že nejmenší sovou je kulíšek, pokračovala jejich
cesta ke Květinářství u Kulíšků. Přes
dalších několik hádanek se dostali až
k túji u knihovny v Horní Lidči. Zde
je čekal nelehký úkol. Pod tújí byl
kyblík s živými červy, pod kterými
byl schovaný klíček ke zvoničce.
Jelikož hra probíhala několik dní,
červíci postupem času a vlivem teplot stěžovali náročnost získání klíče.
Pokud ale i tuto poslední překážku
zvládli úspěšně překonat, čekala na
všechny zúčastněné krásná odměna
v podobě píšťalek a baterek. Celkově
se zúčastnilo asi 15 rodin, které celou hru hodnotili jako velmi vydařenou. Po celou dobu měli možnost,
v případě jakýchkoliv komplikací
nebo nejasností zavolat Saši nebo
Aničce. Obě si s tvořením a realizací
hry, udržováním jednotlivých stanovišť daly opravdu hodně práce, za
což jim patří obrovský dík, jelikož
touto hrou krásným způsobem
ozvláštnily velmi omezený skautský
program.
V lednu venku krásně nasněžilo,
což byla skvělá příležitost uspořádat
akci Sněhuláci pro Afriku. Sněhuláci
pro Afriku je akce, při které v rámci
stavění sněhuláků můžete přispět na
opravu jízdních kol pro děti v Africe.
Letos se akce uskutečnila formou
fotosoutěže o nejoriginálnějšího sněhuláka. Zapojilo se opravdu mnoho
dětí a jejich sněhuláci byli opravdu
krásní a originální. V soutěži zvítězil
sněhulák, kterého postavili Míša a
Martin z družinky T-Rexů spolu
s jejich sestřičkou Andělkou.
Jako každý rok i letos proběhla
středisková registrace. Pro rok 2021

se nás zaregistrovalo 117, z čehož
máme obrovskou radost. I přes nepříznivou situaci, kdy se dětem nemůžeme v rámci skautu věnovat naplno tak, jak jsme zvyklí, se náš počet zvýšil. Chtěli bychom hlavně
poděkovat všem rodičům, skautům i
skautkám za velkou podporu naší
organizace.
Výroční zpráva za rok 2020 se
stále připravuje, ale pro malé shrnutí
loňského roku nám Jari vytvořil
krásné video. I přesto, že jsme většinu roku strávili doma, jsme i tak prožili pestrý a aktivní rok a získali
mnoho nových zážitků a zkušeností.
Aktuálně je náš program velmi
omezený.
Schůzky
probíhají
v některých družinách online, kde
holky většinou vaří nebo pečou,
v jiných zase dostávají děti určité
úkoly, které musí ve svém volném
čase plnit. S příchodem jara jsou pro
děti připravené nové aktivity a výzvy, jako například kroková výzva,
různé šifry venku a tak podobně. Během programu doma se některé děti
naučily nové uzly nebo si zahrály
různé hry vytvořené jejich vedoucími. Tato doba není pro nikoho lehká.
Vedoucí tvoří program v takových
podmínkách už rok a nápady, inspirace a motivace už mohou pomalu
mizet. Proto i jim moc děkujeme za
jejich tvořivost, snahu a práci s dětmi
i na dálku. Pomalu začínáme s přípravou táborových programů. Moc
doufáme, že se celá situace zlepší
natolik abychom tábory opravdu
mohli uskutečnit.
Přejeme Vám klidné a slunečné
jarní dny a hodně zdraví a trpělivosti
do následujících měsíců.
za skauty
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Tak jako všude ve světě byl uplynulý rok i v životě mysliveckého
spolku poznamenán epidemií covid –
19. Z naší činnosti, která vyplývá z
plánu, který byl přijat na hodnotící
schůzi, se nám mnohé úkoly podařilo
uskutečnit. Z důvodu již zmíněné
pandemie jsme však některé akce
museli zrušit.
V průběhu roku jsme pracovali na
vybudování technické místnosti a
dalšího sociálního zařízení v podkroví na chatě. Mimo jiné bylo provedeno zateplení stěny od rybníka. Tato
stěna bude obložena dřevem. Dále
jsme provedli rekonstrukci chladícího boxu ve sklepě. V průběhu roku
jsme natřeli obložení stropu v přístřešku před vstupem do chaty. Byl
dodělán plot od rybníka. Na podzim
jsme odkornili a přeložili řezivo na
obložení západní stěny chaty. V průběhu roku jsme udržovali areál v
provozu pro případné akce.
V lednu se uskutečnil vydařený
myslivecký ples. V průběhu léta
jsme na chatě pořádali dvě taneční
zábavy. Počasí nám při obou akcích

přálo a obě zábavy se zdařily.
Z myslivecké činnosti jsme před
senosečí roznesli pachové a akustické plašiče zvěře. Tato činnost v
dnešní době, kdy dochází k dlouhodobému celostátnímu snižování stavů srnčí zvěře, je nutná. Doby před
30 - 40 léty, kdy stavy srnčí zvěře
byly trojnásobně vyšší, jsou nenávratně pryč. Důvodů tohoto stavu je
mnoho. Jedním z těchto důvodů je
civilizační faktor, a to hlavně v dnešní covidové době, kdy se přírodou
pohybují desítky občanů při vycházkách. Další z příčin tohoto stavu je
změna způsobu obhospodařování
pozemků a mnoho dalších nepříznivých vlivů.
V jarních měsících jsme zaseli
zvěřní políčka. Členové si připravili
dostatečné množství sena na dobu
zimního strádání zvěře. V honitbě
byly vybudovány dvě nové kazatelny. Tradiční hon se neuskutečnil z
důvodu již zmíněné pandemie.
Spoustu hodin se členové věnovali
lovu černé zvěře, která způsobovala
škody na polích. V průběhu roku

bylo členy uloveno 9 srnců, 2 srny a
1 srnče. Z černé zvěře 2 lončáci a 2
selata. Dále bylo uloveno 13 lišek a
25 holubů hřivnáčů
Myslivecký spolek prosí občany,
aby se chovali v přírodě tak, aby nedocházelo ke stresování zvěře. Pokud berete na vycházku psa, prosím
nepouštějte ho z vodítka. I malý pes
dovede srnčí zvěř štvát.
V předjaří jsou srny vysoce březí,
v průběhu května a června budou
klást srnčata. Když při vycházce najdete malé srnče, prosím nesahejte na
něho. Srna si svá srnčata hlídá, nejsou opuštěna. Pokud na srnče sáhnete, srna již srnče nepřijme a to uhyne
hlady. Při vycházkách dochází k nešvaru znečišťování přírody odhozenými obaly od svačiny nebo pití.
Prosím buďte k přírodě citliví. Záleží
na každém, jak bude naše příroda
vypadat dnes nebo v budoucnu. Příští
generace si zaslouží žít v Boží přírodě bez černých skládek a všude se
povalujícího odpadu.
výbor MS Černava Lidečko

Rád bych vám sdělil několik informací ohledně hospodaření našich
obecních lesů.
Na zadání Zastupitelstva obce
Lidečko jsem provedl podrobný rozbor hospodaření lesů za dobu platnosti desetiletého plánu na roky 2008
až 2017, po jednotlivých letech. Tento rozbor potom ZO projednalo na
svém zasedání. Důvodem bylo získat
ucelený přehled za delší období.
V letošním roce jsme vstoupili do
čtvrtého roku nového plánu, který je
platný na roky 2018 až 2027. Poslední čtyři roky ovlivnil zásadně hospodaření, stav, který zapříčinila kůrovcová kalamita a poměrně suché roky.
Z důvodu kůrovce se propadly ceny
dřeva a zhoršily se odbytové možnosti do té míry, že některé sortimenty se staly skoro neprodejné.
Velké pozitivum je v tom, že naše
porosty tato kalamita nepostihla
v takové míře jako jinde v republice.

Takže jsme prováděli pouze těžby
nahodilé a úmyslné těžby jenom do
té míry, abychom udrželi vyrovnané
hospodaření lesů. Tento stav ukazuje, že se bude muset do příštích let
změnit zásadně pohled a přístup
k lesu, protože nastálé klimatické
změny budou pravděpodobně trvalejšího rázu. V tomto se snažím získávat informace od našich lesnických
odborníků a institucí. Požádal jsem
například VÚLHM o vypracování
posudku na význam rozloženého
klestu pro zlepšování půdních podmínek porostů.
Další velký problém je nedostatek
pracovních kapacit, takže je docela
složité některé činnosti zajišťovat.
V tomto jsme navázali spolupráci
s učilištěm Dona Bosca v Kroměříži.
Učni už u nás v jednom roce pracovali, ale bohužel toto zastavila nemoc covid-19. Klukům i mistrům se
u nás líbilo a zájem pokračovat v této

spolupráci, až to okolnosti dovolí, je
oboustranný.
V případě, že by měl kdokoliv
z občanů zájem o podrobnější informace ohledně obecních lesů, jsem
k dispozici. Za každý rok je zpracována výroční zpráva hospodaření pro
zastupitelstvo, ve které je souhrn dat
za jednotlivé roky. Je možné nahlédnout do dat hospodářského plánu,
z kterého jsou pro nás závazné ukazatele, které musíme splnit za dobu
trvání plánu. Je to dodržení výše
těžby, dodržení podílu melioračních
a zpevňujících dřevin při obnově
porostů a provedení pěstebních zásahů v porostech do 40 let věku. Naše
činnost podléhá kontrolám úřadů
státní správy lesů a ochrany přírody.
správce obecních lesů
Brhel Stanislav
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Letos uplyne 70 let od popravy
druhého občana Lidečka – Aloise
Šimary. Po mnoha letech zapomnění
věnovala Obec Lidečko těmto popraveným občanům pamětní desku u
kostela. Jelikož tyto události nejsou
zpracovány v knize Lidečko, tak vychází aspoň tento stručný článek.
Alois Šimara (*14. 3. 1921; † 27.
4. 1951) se narodil roku 1921
v Lidečku č. p. 130. Měl tři sourozence Annu, Zdeňku a bratra Miloslava. Za války byl totálně nasazen
na práci nejprve v Německu a později na práce na železniční trati
v obsazené části Sovětského svazu.
Odtud se mu podařilo uprchnout a
pěšky došel v červnu 1943 zpět domů do Lidečka, kde se ukrýval. Byl
Němci zatčen, ale opět se mu podařilo uprchnout a později vstoupil do
partyzánské brigády Jana Žižky. Dne
23. 4. 1945 byl těžce zraněn při přestřelce s Němci. Po osvobození byl
léčen v Praze, kde se seznámil se
svou manželkou Soňou Fedorovou
ze Zakarpatské Ukrajiny, která se
léčila na průstřel plic. Po návratu
z nemocnice byl uznán částečným

invalidou a živil se jako trafikant
v obci Hanušovice na Šumpersku.
V únoru 1949 obdržel poštou
obálku s protikomunistickými letáky
s instrukcemi k jejich šíření. Rozhodl
se zapojit do tohoto hnutí a v dubnu
1949 se vrátil zpět do Lidečka s tím,
že se napojí na zde působící skupinu
„Světlana“.
Jeho
podskupina
„Světlana – Jeseník“ byla StB hodnocena jako nejnebezpečnější, protože její členové byli dobře vyzbrojeni.
Jejich nejznámější akcí bylo zastrašení funkcionáře KSČ se zbraní
v ruce.
Později se skupina pod Šimarovým vedením ukrývala v okolí Nedašova, kde se na ně napojil agent StB
Jaroslav Tureček s tím, že jim zajistí
odjezd do zahraničí. Před plánovaným odjezdem do zahraničí se k nim
ještě připojil Antonín Martinka
z Lidečka č.p. 197. Skupina měla
odjet v noci z 30. na 31. května
1949. Na určené místo u prvního
mostu mezi Lidečkem a Lužnou dorazilo devět mužů v čele s Aloisem
Šimarou. Po příjezdu kolony aut červeného kříže byli odbojáři rozděleni

út 6. dubna - pá 16. dubna 2021
od 7.00- 17.00 h
Společenské centrum - vchod od mateřské školy
Co můžete darovat? Věci zachovalé, čisté a nepoškozené. Oděvy,
oděvní doplňky, párovou obuv, bytový textil a hračky. V še zabalené v
igelitových pytlích.
Darovaný textil doplní sklad Textilní banky.cz, kde zůstane uložen pro
potřeby sociálně slabších a osob v krizi.
Všem dárcům děkujeme.

do jednotlivých vozů a odvezeni. Za
Brnem byli zatčeni. Aloisi Šimarovi
se sice podařilo uprchnout z vězení
v Uherském Hradišti, ale vzápětí byl
znovu zatčen a spolu s ostatními postaven před soud. Proces probíhal
10. - 13. července 1950 ve Vsetínském divadle. Proces byl veřejný a
přenášel jej městský rozhlas ve Vsetíně. Alois Šimara byl odsouzen
k trestu smrti. Antonín Martinka dostal trest 25 let žaláře.
Život Aloise Šimary skončil
27. 4. 1951 ve věku 30 let na popravišti věznice Uherského Hradiště.
Kde skončila urna s jeho ostatky,
není známo, nejspíše v neoznačeném
hrobě, tak jako u jiných politických
poprav z této doby.
Místo
ocenění
za
účast
v protifašistickém odboji byli
z Lidečka, v době komunistické totality, popraveni dva mladí lidé. Pamětní deska u kostela tak může být
jejich symbolickým hrobem.
Karel Matocha ml.
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Dechová hudba Lidečanka má své
počátky v roce 1921. V tomto roce se
vrátil z USA lidečkovský rodák Josef Sekula. V Americe se ve volných
chvílích věnoval hudbě. Jako první
nástroj si koupil baskřídlovku a poté
pořídil hudební nástroje pro celou
kapelu. Na podzim roku 1921 poprvé
Lidečanka vystoupila na Kateřinské
hodové zábavě.
Zakladatel Josef Sekula (nar.
1893) byl prvním kapelníkem. Od té
doby se vystřídalo na jeho místě
mnoho muzikantů a dosavadním kapelníkem je Petr Zádrapa.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem
přihlásit své děti k docházce pro
školní rok 2021 – 2022, aby sledovali webové stránky naší mateřské školy, kde budou upřesňovány informace týkající se letošního zápisu do
MŠ.
Dle stávající situace a informací
z MŠMT bude zápis zřejmě probíhat
stejnou formou jako v minulém školním roce tzn. online. Od 10. dubna
2021 bude na našich stránkách ke
stažení Žádost o přijetí do MŠ.
Ostatní informace k letošnímu zápisu
budou oznámeny dle doporučení
MŠMT. Děkujeme za pochopení.
Dále bychom chtěli informovat,
že mateřská škola je tak, jako základní škola z důvodu vládního nařízení
uzavřena a výuka probíhá distančním
způsobem.
Tato forma výuky je
pro předškolní děti, které budou nastupovat v září do ZŠ, povinná a povinnost MŠ je tuto výuku vhodnou
formou zajistit.

Lidečanka navštívila ve svých
valašských krojích Polsko, Francii,
Itálii
a
další
okolní
státy
a města. Největšího úspěchu dosáhla
v roce 1998 na moravském PolkaFestu, kde obsadila první místo.
Jedna z prvních nahrávek byla v roce
1994 s Fryštáckou Javořinou. Následující zvukové nosiče nahrála v letech 1995-2011. Zatím poslední CD
"Z Račného" bylo natočeno k příležitosti 90. výročí dechové hudby v
Lidečku.
V letošním roce slaví Lidečanka

Dětem jsou vždy v pondělí přichystány k vyzvednutí úkoly na celý
týden. Složky obsahují na každý den
pohádkový příběh, tvoření k tématu,
pracovní listy, úkoly např. na počítání, barevné představy, procvičení
pravolevé orientace, rozvoj slovní
zásoby, básničky spojené s pohybem
apod. Děti s rodiči úkoly plní, vidíme
to na zpětném odevzdání do MŠ.
Pro mladší děti tato výuka není
povinná, ale p. učitelky také tuto
formu výuky zajišťují a děti s rodiči
si pro úkoly chodí a také je doma

100 let od svého založení. Tímto bychom vás chtěli pozvat na oslavu
tohoto krásného jubilea, a to v neděli
4. července 2021 v 14.30 h do areálu ,,Pod skalama“. Nejdříve začneme mši svatou v 10.30 h v kostele sv.
Kateřiny.
Jako host na naše výročí přijede
zahrát oblíbená kapela Moravanka
Jana Slabáka a při té příležitosti pokřtíme nové CD. Přijďte s námi oslavit toto jubileum a poslechnout
si dobrou muziku.
DH Lidečanka

plní.
Každá třída má zřízenou uzavřenou facebookovou skupinu, kde někteří rodiče dávají svá videa a fotografie dětí při práci. Rodiče mají také
možnost konzultace s učitelkami formou mobilních telefonů. Zatím tato
forma komunikace funguje.
Školní jídelna nadále vaří pro cizí
strávníky.
Doufejme, že se situace již brzy
uklidní a školka nezůstane dlouho
bez dětí.
kolektiv zaměstnanců MŠ Lidečko

V Lidečku na hřišti bude opět letní kino. Bude se promítat v sobotu
17. 7. 2021, v neděli, v pondělí a naposled večer v úterý 20. 7. 2021. Bude to již potřetí a vždy to bylo velmi zdařilé a všem se to líbilo. Poznačte
si do svých kalendářů.
Z našeho rozpočtu jsme na toto promítání vyčlenili 24 tis. bez DPH.
Výtěžek je pro Konto bariéry. Doufáme, že se na hřišti potkáme
v hojném počtu.
Ing. Vojtěch Ryza
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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.

Pálení klestí

- 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.

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.
Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:

Za účelem zajištění preventivních
opatření proti vzniku lesních požárů
v souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese musí právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba při pálení dodržovat tato požárně bezpečnostní
opatření:
a) oznámit před zahájením pálení
den, dobu, místo pálení a jméno
osoby odpovědné za pálení HZS

V letošním roce naposledy proběhne soutěž ve sběru kelímků.
Všichni, kdo se soutěže zúčastnili,
vědí, že pro každého se najde odměna a pro ty nejlepší i cena ve větší
hodnotě.
Letošní sběr rozšiřujeme také o
sběr zmačkaných hliníkových obalů od různých nápojů (energy
drinky, pivo, ochucené nápoje
atd.) a také o vršky od PET láhví.
Místo hledání na obalu malého nápisu, zda je obal ze železa nebo
z hliníku (většina je z hliníku), použijte magnet. Magnet si vytáhne železné obaly a hliníkové jej nezajímají. Právě hliníkové sbírejte.

Možná se budete ptát, proč změna. Důvod je jednoduchý. Soutěž ve
sběru kelímků byla zavedena
z důvodu podpory správného třídění
všech plastů. Třídění plastů vám
všem, jak doufáme, jde bez problémů, i když rezervy stále máme. Jenže
kelímky jsme odvezli při sběru plastů a nic z toho nebylo.
Naopak, když odevzdáme vršky
anebo hliníkové obaly od nápojů,
dostaneme nějakou finanční odměnu,
kterou použijeme pro potřebné. Takže sbíráním vršků z PET láhví a hliníkových obalů od nápojů se nejen
zapojíte do soutěže o pěkné ceny, ale
také pomůžete dobré věci. Možná to

kraje, který může stanovit další
opatření proti vzniku a šíření požáru nebo spalování zakázat,
b) zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí
být starší 18 let.
Při rozdělávání ohňů v přírodním
prostředí jsou stanovena následující
opatření:
a) je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku, na rašelinových pozemcích, ve vysoké trávě,
ve vzdálenosti 100 m od stohů a
dozrávajícího obilí, strnišť,
b) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen - „rekreační zařízení“) lze ohniště rozdělávat jen
ve vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohňů je zakázáno v těsné
blízkosti stanů a obytných přívěsů.
Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, VOLEJTE HASIČE PROSTŘEDNICTVÍM TÍSŇOVÉ LINKY 150
NEBO 112.
Děkujeme.
preventista SDH Lidečko

vidíte stejně jako já, že především
hliníkových obalů od nápojů se kolem nás povaluje spousta a jsou stále
častěji používané.
Když to shrnu, sbírejte ještě letos
kelímky a vedle toho sbírejte také
vršky od PET láhví a hliníkové obaly
od nápojů, které prosíme, slisujte.
Nic nemíchejte dohromady, všechno
musí být oddělené.
Sběr bude probíhat do konce září
letošního roku. Opět na vás budou
čekat nějaké ceny a pro ty nejlepší i
hodně zajímavé.
Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce
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všem členům, že výroční valná hromada SE NEUSKUTEČNILA z důvodu vládních opatření vydaných k
ochraně zdraví při šíření onemocnění covid -19.
Karel Kubica

Informujeme rodiče dětí narozených v roce 2020, že
jsme na slavnost „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ nezapomněli.
Rádi bychom tuto akci i letos uskutečnili, ale vzhledem
k nařízením dosud nebylo možné ji zorganizovat.
Doufáme, že pandemie ustoupí a budeme vás moci
pozvat na tuto slavnost. Pokud se však situace do konce
dubna nezlepší, přivítáme vaše ratolesti – občánky
Lidečka jiným způsobem, o kterém vás budeme včas
informovat.

Občanská poradna Vsetín má své stálé pobočky ve
Velkých Karlovicích, Novém Hrozenkově, Valašských
Kloboukách a Bystřici pod Hostýnem. Služba je členem
Asociace občanských poraden, která sdružuje desítky
prověřených organizací svého druhu. Více informací
najdete na webu www.vkci.cz nebo na facebookové
stránce Občanská poradna Vsetín.
poradna@vkci.cz
Jiráskova, 419, Vsetín 755 01

V prvním vydání obecního Zpravodaje jste vždy
mohli najít pozvánku na oslavu Dětského dne v Račném
a na děkovnou mši svatou za spolkový život v obci.
Jak už asi správně tušíte, nevíme, zda situace dovolí
se při této příležitosti v Račném setkat. O konání této a
jiných akcích budeme vždy v dostatečném předstihu informovat a doufáme, že všichni toto náročném období
přetrváme ve zdraví.

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.

