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ZPRAVODAJ IV.
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Krásné a požehnané svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí,
lásky, pokoje a hojnost Božího požehnání
v novém roce 2022
přeje všem občanům Lidečka
Obecní úřad Lidečko, zastupitelstvo obce,
Společenský klub a redakční rada

Přestože nebylo do poslední
chvíle jasné, zda se bude moci tradiční Lidečkovský jarmark uskutečnit, v sobotu 6. 11. 2021 se tato
akce ke spokojenosti všech uskutečnila.
Někdo si může říct, bude, nebude, svět se nezboří, ale prodejci se
musí na takovou akci včas připravit, aby měli co nabízet. Proto
dlouho dopředu někteří pletli, háčkovali, šili oblečení a dekorační
předměty, jiní pracovali se dřevem,
další zas tvořili výrobky z včelího

vosku, keramické hlíny a dalších
materiálů. Předchozí přípravu vyžadovaly i všechny zabijačkové
pochutiny, kyselica, myslivecký
guláš, uzená žebra, svařené víno,
punč nebo třeba mošt a jiné. Čas,
který řemeslníci, zástupci složek
v obci nebo prodejci věnovali přípravě, nebyl zbytečný.
Díky velkému zájmu vás, občanů, se všichni prodejci těšili ze zájmu o jejich produkty. Nejen děti
opět potěšil se svým zvířecím
dvorkem pan Vojtěch Molek.

K lepší atmosféře vyhrávala místní
dechová hudba Lidečanka. Mrazivé, ale slunečné počasí to vše jen
podtrhly.
Děkujeme všem za dodržování
opatření, za vaši hojnou návštěvu.
Poděkování patří také všem, kdo se
jakýmkoliv způsobem do této akce
zapojili. Bylo vás tolik, že nechceme jmenovat, abychom na někoho
nezapomněli, ale přijměte opravdu
srdečný dík.
Společenský klub Lidečko
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Všichni jsme si mysleli, že
v druhé polovině roku 2021 už slovo covid-19 bude minulostí a budeme jenom vzpomínat a říkat, jaká
těžká a nepříjemná doba to byla.
Bohužel covid-19 ještě stále ovlivňuje mnohé a to asi ve všech oblastech našeho života. Velmi těžce byl
poznamenán kulturní, sportovní a
společenský život. Plesy a zábavy
se vůbec nekonaly nebo byly výrazně omezené.
Došlo k zásadnímu, můžeme
říci šílenému, navýšení cen u některých
materiálů
a
časem
v podstatě všechny materiály podražily. Žijeme ve velmi globální a
zároveň křehké době. Jedna blokující loď v průplavu ochromí dodávky zboží do celého světa atd. Určitě platí, že vše zlé je na něco dobré.
Možná jsme si více uvědomili, že
setkávání nebo společné akce nemusí být samozřejmostí, že zdraví
má velkou cenu a bez solidarity a
vzájemné tolerance se těžko žije a
mnoho dalších důležitých a podstatných věcí, kterých jsme si třeba
tolik nevážili.
V rámci plánovaných aktivit
k zásadnímu omezení nedošlo.
Hlavním úkolem tohoto roku bylo
dokončit rekonstrukci motorestu na
Penzion Čertovy skály a úspěšně
zkolaudovat tuto stavbu. Vůbec to
nebylo jednoduché, protože současné normy a vyhlášky v oblasti
požární bezpečnosti, hygieny atd.
jsou velmi přísné a nekompromisní. Můžeme říci, že jsme rekonstrukci dokončili s ohledem na růst
cen za minutu dvanáct. Kolaudace
se podařila a začátkem července
jsme slavnostně otevřeli Penzion
Čertovy skály. Celková rekonstrukce byla velmi náročnou akcí, ale to
těžší přichází - a to zajištění a udržení provozu na velmi vysoké
úrovni s přiměřeným ziskem. To je
ale jiná kapitola.
Kromě penzionu jsme zahájili a
dokončili prodloužení veřejného
vodovodu s vybudováním ATS

stanice v lokalitě „Nad vlakovou
zastávkou“, na jejíž realizaci jsme
získali dotaci ze Zlínského kraje ve
výši 50 %. V rámci této akce jsme
přesunuli do obecních pozemků
hlavní řád veřejného vodovodu
a napojili jej do automatické tlakové stanice, ze které jsou provedeny
další rozvody pro stávající rodinné
domy, a také jsme připraveni pro
napojení plánovaných staveb dalších rodinných domů.
Další akcí bylo pokračování
v celkové rekonstrukci spodního
pavilonu mateřské školy na Místo
setkávání a tvoření v Lidečku. Projekt po stavební stránce je skoro
dokončený a teď dojde k vybavení
místa určeného pro tvoření stoly,
ponky, regály, AKU systémy, 3D
tiskárnami a základním vybavením
pro ruční práce. Koncem února
bychom to chtěli mít celkově dokončené. Co se týká venkovních
prostorů, v příštím roce dojde ke
zpevnění ploch, osazení schodů,
výsadbě
stromů
a
také
k vybudování skladových prostor,
které spojí školku a spodní pavilon.
Místo pro setkávání a tvoření by
mělo být místem, kde se bude dobře tvořit a vyrábět. Máme přislíbenou dotaci na tuto akci ve výši 1,2
mil. přes MAS Hornolidečska od
Ministerstva pro místní rozvoj a ze
Státního zemědělského intervenčního fondu.
Dořešil se přes prázdniny hlavní
vstup do základní školy včetně zateplení vstupní přístavby.
Protože jižní strana střechy na
tělocvičně nám propouštěla vodu a
kapalo nám do tělocvičny, byli
jsme nuceni překrýt celou jižní část
střechy. Bohužel ukázalo se, že
původní „bonský“ asfaltový šindel
nebyla ideální volba.
Kromě těchto větších akcí se
dokončily projekty a vyřídilo se
stavební povolení na chodník pro
pěší a cyklisty, který propojuje
Penzion Čertovy skály a odbočku
na Půlčíny. Máme stavební povo-

lení na rekonstrukci podkroví obecního úřadu, kde se přesune knihovna a také zasedací místnost obecního úřadu. Velká pozornost se věnovala projektu cyklostezky a hlavně
řešení dofinancování.
Kromě investičních akcí se prováděly udržovací práce, opravy a
mnoho dalších prací, které možná
nejsou tak vidět, ale jsou důležité
pro samotný vzhled a rozvoj obce.
Tyto práce jsme prováděli našimi
zaměstnanci. Udělalo se kus poctivé práce.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům naší obce za
dobře odvedenou práci jak venku,
tak také v kancelářích tu
„papírovací“, která není populární,
ale bez ní by to nešlo. V případě
pochybení bychom měli problém.
Poděkování patří také radě obce a
zastupitelstvu, protože někdo musí
nést odpovědnost za rozhodnutí,
která nejsou v daném čase jasná
v tom, zda je to správná cesta. Velmi si vážím toho, že každý radní a
zastupitel ctil zájmy obce nad své
osobní a také toho, že rozdílnost
byla pouze v rovině pohledů a názorů, nikoliv v rovině osobní.
Závěrem chci nám všem občanům našeho Lidečka popřát požehnané, pokojné, radostné vánoční svátky prožité s těmi nejbližšími a s nadějí v srdcích a v roce
2022 hodně zdraví, štěstí, ukončení dopadů pandemie covid-19 na
běžný život, mnoho malých radostí
každý den, mnoho úspěchů v práci
i v osobním životě, hodně tolerance a nadhledu, hodně síly do životních výzev a k tomu všemu Boží
požehnání.
Ing Vojtěch Ryza
starosta obce
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Obec Lidečko má platnou Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o
místním poplatku z pobytu, která
byla schválena na zasedání zastupitelstva 18. 3. 2021.
Tato obecně závazná vyhláška
zavádí povinnost u všech poskytovatelů úplatného pobytu trvající
nejvýše do 60 kalendářních dnů
zaplatit poplatek z pobytu, který
činí u nás v Lidečku 15 Kč za osobu a den. První den pobytu se nepočítá. Co to znamená v praxi? Asi
všichni víme, že když se ubytujeme
někde na dovolené, často platíme
kromě částky za vlastní ubytování
také poplatek za pobyt, který se
platí obci nebo městu, kde jsme se

Můžeme říci, že červenec, srpen
a září byly v našem penzionu i
z pohledu příjmů a výdajů zdařilé a
to především díky extrémnímu nasazení provozního Josefa Rumánka
a dalších zaměstnanců. Každý rozjezd je těžký a musejí se za pochodu dolaďovat a vychytávat nedostatky. O to to bylo náročnější, že
se začínalo úplně znovu.
Úspěšná sezona skončila a počítalo se s poklesem, ale díky covidovým opatřením je propad větší,
než se čekalo. Hlavním důvodem je
to, že firmy zrušily vánoční večírky
a domluvených jich bylo 11. Zrušily se také různé oslavy a menší akce. Tím, že nemáme historii provozu, nemáme s čím porovnávat propad, a tak si nesáhneme na různé
kompenzační
prostředky

ubytovali. Poplatníkem je tedy osoba, která není v obci přihlášena a
plátcem tohoto poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Jak je již uvedeno, v Lidečku je
to 15 Kč za každý započatý den
pobytu a osobu. První den se nepočítá. Upozorňujeme všechny, kdo
poskytují úplatné pobyty, aby od
1. 1. 2022 začali vybírat od ubytovaných osob – poplatníků výše
uvedenou částku za každý započatý
den pobytu a tu odvedou buď
v hotovosti, nebo na účet obce
Lidečko 9626851/0100 do 15. dne
následujícího pololetí. Poskytova-

z Ministerstva průmyslu a obchodu. Věříme, že po novém roce se
situace pomalu bude zlepšovat a
my zastavíme propad.
Penzion stojí na velmi dobré
gastronomii, skvělé obsluze, špičkovém ubytování, dobrém umístění
a také na tom, že máme wellness
část. Přes zimu se dokončí bistro.
Jedná se o truhlářské práce. Dále
dovybavíme židlemi a osadíme
prosklený výdejní pult. V letních
měsících může být bistro zajímavým místem pro turisty a cyklisty.
Tím, že se bude moci sedět venku
na nové zpevněné ploše, bude mít
určitě svoje kouzlo.
Máme celkovou kalkulaci na
rekonstrukci Motorestu Čertovy
skály na Penzion Čertovy skály.
Celkové náklady jsou 40 184 558

tel úplatného pobytu musí vést evidenci v elektronické nebo knižní
formě po dobu 6 let od vzniku pobytu. Všechny detaily a další důležité informace najdete přímo
v Obecně závazné vyhlášce
č.1/2021 o místním poplatku
z pobytu, která je na stránkách obce Lidečko www.lidecko.cz a nebo
je možné nahlédnout na ni na obecním úřadě.
Věřím, že všichni, kdo poskytují
úplatný pobyt, budou plnit tuto
obecně závaznou vyhlášku a budou
vybírat stanovený poplatek od ubytovaných osob.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta

Kč bez DPH. Udělali jsme to za
minutu dvanáct, protože je neuvěřitelné, jak vyletěly ceny některých
materiálů. Cena by byla také daleko vyšší, kdybychom nevyužívali
brigádníky a některé práce jsme si
neudělali sami. Jak jsme již uváděli, tak jedna věc je postavit a zrekonstruovat, ale ta podstatnější je
řádně a úspěšně provozovat. Zatím
na penzion a jeho provoz jsou velmi dobré ohlasy z různých částí
nejen České republiky. Moc přeju
nám všem, aby Penzion Čertovy
skály byl takovou perlou v naší
obci, kterou budou rádi navštěvovat lidé z okolí, ale také z celé naší
vlasti a zahraničí, a budou se rádi
k nám vracet. A my budeme na něj
právem hrdí. Po skončení opatření
a v osobě provozního máme velkou
šanci, že se nám to bude dařit.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta

Společenský klub Lidečko
děkuje všem spoluobčanům, kteří se v roce 2021 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 2022 hodně zdraví, štěstí,
Božího požehnání a osobní pohody.

Informujeme rodiče dětí narozených v roce 2021, že každoroční vítání občánků, pokud to situace dovolí, se uskuteční. O konání
budete včas informováni!
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V naší obci není nikdo, kdo by
nevěděl, že se třídí odpad a jak se
třídí a jaké nádoby se k tomu používají.
Teorii máme všichni zvládnutou, ale každý z nás ví, jaká je skutečnost s tříděním u nás doma. Určitě v třídění máme všichni rezervy
a bohužel v popelnici končí odpad,
který by tam určitě vůbec neměl
být. Kolik letáků, časopisů, plastů,
sklenic atd. skončí v popelnici a
naprosto zbytečně. Tímto přicházíme o peníze od Ekokomu za třídění. Co dostáváme, je závislé na
množství tun vytříděného odpadu.
Zároveň zvyšujeme množství komunálního odpadu, který se za rok

přepočítává na počet obyvatel.
Podle nového zákona o odpadech je stanovený limit kilogramů
komunálního odpadu za rok a občana. Na letošní rok je to 200 kg na
obyvatele a rok, příští rok to bude
190 kg a v roce 2023 již jenom 180
kg a každý další rok o 10 kg méně.
Každou tunu nad tento limit obec
zaplatí ze svého rozpočtu nad rámec sjednaných cen. Možná se
zdá, že se o odpadech mluví až
moc. Bohužel hlavním důvodem,
že odpadů bohužel přibývá a náklady za jejich likvidaci rostou každým rokem a kdo to nakonec zaplatí? Obce a jejich občané.
To, že náklady, a to nejen za

odpady, každoročně stoupají, je
pravda, ale u odpadů může některé
věci ovlivnit přímo každý z nás.
Stačí, když budeme v třídění důslední. Podle studie k našemu velkému překvapení má největší rezervy v třídění generace mezi 30.
až 50. rokem. Obecně se ví, že nejlépe třídí děti a mládež, kteří také o
tom ví nejvíc.
Apelujeme na každého z nás,
abychom byli především v třídění
poctiví a postupně se dopracovali
k tomu, aby v popelnici zůstalo
skutečně jenom to, co nejde vytřídit. Je to o každém z nás a určitě
máme na to se zlepšovat.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta

Zastupitelstvo obce na posledních jednáních diskutovalo o odpadech a společně hledáme cestu k
zefektivnění systému třídění a snížení nákladů. Bohužel zastupitelstvo muselo také reagovat na nový
zákon o odpadech, který platí od
1. 1. 2021, na stále se zvyšující
náklady spojené s řešením odpadů
v naší obci. Náklady za energie,
mzdy, paliva, skládkovné a mnoho
dalších v příštím roce opět stoupnou, a proto se zastupitelstvo obce
rozhodlo zvýšit poplatky za odpady
na rok 2022, a to tak, že dospělí
budou platit na osobu 550 Kč a

děti do 18 let a na denním studiu
do 26 let budou platit 300 Kč. Vnímáme, že ke zdražení dochází skoro všude, ale museli jsme reagovat
na zvyšující se náklady. Obec může zvýšit poplatek na osobu podle
nového zákona o odpadech až na
1 200 Kč na osobu a rok. Jsou obce, které nemají žádné slevy na děti
a studenty a poplatek za dospělou
osobu je větší. I přesto, že vybereme finanční prostředky od nás občanů naší obce, nikdy to nestačilo a
nestačí na pokrytí všech nákladů
spojených s řešením odpadů.
Vždycky naše obec doplácí na od-

pady ze svého rozpočtu. Kolik naše
obec zaplatila za řešení odpadů
v naší obci za rok 2021, se dozvíte
v dalším Zpravodaji po uzavření
kalendářního roku. Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla schválena
na 31. zasedání zastupitelstva obce
dne 30. 11. 2021 a je vyvěšena na
úřední desce, na stránkách Obce
Lidečko www.lidecko.cz a nebo
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta

Soutěž ve sběru vršků od PET láhví a od plechovek z hliníku od různých nápojů bude pokračovat i v příštím roce. Už se nebudou sbírat kelímky od jogurtů, másel atd.
Vršky od PET láhví a hliníkové sešlápnuté plechovky můžete nosit
průběžně. Opět budou připraveny pěkné ceny podle toho, kdo se jak
umístí. U plechovek opětovně upozorňuji, že plechovky musí být
z hliníku. Poznáte to podle toho, že když přiložíte magnet, plechovka se
nepřitáhne. Když se přitáhne, je z železa. Třeba piva a energetické nápoje v plechovkách zakoupené v Lidlu jsou ze železa. Každý soutěžící
něco dostane. Určitě to stojí zato sbírat.
Ing. Vojtěch Ryza - starosta

Když se nic mimořádného
nestane, rádi bychom společně
s vámi zahájili rok 2022 na kopci
nad hřbitovem na tradičním
zapálení vatry, kde zazpíváme
státní hymnu, popřejeme si do
nového roku a pustíme malý
ohňostroj.
Tato velmi příjemná akce je
plánována na 1. 1. 2022 v 17.30 h
na horizontu nad hřbitovem.
Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce
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Naší „větší“ akcí na podzim,
kromě obnovení pravidelných
schůzí, bylo Setkání seniorů v naší
obci. Byly jsme opět požádány
Společenským klubem, zda bychom pomohly s obsluhou přítomných seniorů. Jelikož se jedná o
celé odpoledne a večer a naše členky jsou pracující maminky, je vždy
nutné se rozdělit na dvě skupiny,
abychom časově obsáhly celou
akci. Aby z naší strany byla služba
zajištěna a zároveň, aby si i maminky splnily své pracovní a rodinné povinnosti. Bylo příjemné
vidět, že se kulturní akce v Lidečku pomaloučku vracejí do svých
kolejí. Snad to bude postupujícím
časem čím dál lepší.
S pátou vlnou covid-19 v našem

kraji jsme se opět rozhodly podpořit naše zdravotní sestry v nemocnicích v jejich službě. Na pracoviště ARO a JIP Zlínské a Vsetínské
nemocnice jsme ve spolupráci s
naší farností poslali nějaké cukroví, frgály a ovoce, aby věděli, že si
jejich služby moc vážíme a že nám
není jedno, co dennodenně zažívají. V plánu máme výroční schůzi s
opožděnou oslavou 70 let od založení ČČK v Lidečku. Zda bude
nebo ne, uvidíme.
Prozatím vám všem náš výbor
přeje klidné prožití vánočních svátků, ve zdraví a v kruhu vašich nejbližších a Boží požehnání nám
všem do nového roku.
výbor místní skupiny ČČK

Činnost Klubu přátel školy je postavena na setkávání. Setkávání dětí, dětí s rodiči i rodičů samotných.
Bohužel, díky neradostné situaci, bylo všechno toto
setkávání omezeno tak, že úplně zastavilo naši činnost - nemohli jsme pořádat maškarní ples. Když už
to vypadalo, že se podaří tradiční dětský den, zase
přišlo omezení.
Na začátku školního roku jsme plni optimismu
začali plánovat nový maškarní ples a zase to nevyšlo... Jediné, co se nám letos podařilo, byla příprava
mikulášských balíčků pro děti. Na tomto místě bych
rád poděkoval všem, kteří se na přípravě podíleli - ať
nákupem dobrot, balením nebo sháněním sponzorů.
Ale nerad bych končil náš příspěvek smutně, proto
mi dovolte, abych nám všem popřál kromě pokojných
svátků vánočních také do nového roku nejen hodně
štěstí a zdraví, ale hlavně, ať už je situace zase normální…
Robert Šoman

Út 21. 12.
7.30 - 9.30 h
13.00 - 15.00 h
St 22. 12.
7.30 - 9.30 h
13.30 - 16.30 h
Čt 23. 12.
7.30 - 9.30 h
13.00 - 15.00 h
Pá 24. 12.
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Po 27. 12.
7.30 - 9.30 h
13.30 - 16.30 h
Út 28. 12.
7.30 - 9.30 h
13.00 - 15.00 h
St 29. 12.
7.30 - 9.30 h
13.30 - 16.30 h
Čt 30. 12.
7.30 - 9.30 h
13.00 - 15.00 h
Pá 31. 12.
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Po
3. 1.
7.30 - 9.30 h
13.30 - 16.30 h
Pošta Partner Lidečko oznamuje, že je zahájena
nová služba Balíkovna, které můžete využít k doručení či zasílání balíků, a také nabízí vánoční pohledy,
nebo tip na vánoční dárek v podobě stíracího losu.

Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá

21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

7.00 - 11.00 h
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 - 11.00 h
ZAVŘENO
7.00 - 11.00 h
ZAVŘENO
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Školní rok 2021/2022 jsme společně započali pod vedením paní
ředitelky Magdy Mičatkové, která
se vrátila po mateřské dovolené.
Pedagogický sbor ve třídě motýlků
tvoří
Hanka
Kožehubová
a Kateřina Rumánková. Ve třídě
broučků učí Magda Mičatková, Renata Filáková a Jana Machů, která
je financována ze Šablon lll.
Do školky v současné době dochází 53 dětí.
Školní kuchyně vaří pro 53 dětí
mateřské školy, 57 cizích strávníků
a 60 dětí základní školy.
V rámci plnění školního vzdělávacího programu, kde jsou s dětmi
plněny úkoly vyplývající z tohoto
školního dokumentu, proběhlo od
září také několik akcí. Bohužel
jich nebylo tolik, kolik bychom si
představovali, ale opatření vyplývající z vládních nařízení nám vše
značně omezuje.
Akce od září 2021:
 Projektový den s Planetáriem, kde
děti objevily podmořský svět.
 Projektový den „Jablíčkování“,
kde jsem si společně s dětmi
upekli štrůdle, zkusili jsme si krouhání jablíček a daší aktivitiy zaměřující se na toto téma.
 Projektový den „Den stromů“

 Tvoření dýňových domečků ro-

dičů a dětí. Poté výstava a rozsvícení na zahradě mateřské školy.
 Tvoření dárečků do domova seniorů Vsetín
 Svátek svatého Martina - ten jsme
si všichni velmi užili. Přijel svatý
Martin na bílém koni se svou družinou a doprovodem zvířátek.
Děti
obdaroval
sladkostmi
a společně jsme ochutnali svatomartinské rohlíčky.
 Vánoční focení dětí
Akce školky chystané
v prosinci :
 Advent ve školce – společně
s rodiči jsme pro děti nachystali
velký adventní kalendář. Děti
v něm každý den objeví malý dárek, kterým si zpříjemní čekání na
Ježíška.
 Mikulášská besídka – návštěva
Mikuláše s čerty
 Rozsvícení vánočního stromu
s putováním za betlémskou
hvězdou
 Pečení perníčků
 Ježíšku, přijdeš k nám? – vánoční
besídka pro děti
Dále mateřská škola zpracovala
projekt zaměřený na zdokonalení
školní zahrady, kdy je vše v řešení.
Velkým přínosem by bylo schvále-

S platností od 1. 10. 2021 došlo k úpravě úředních
hodin pro veřejnost Obecního úřadu v Lidečku.
HODINY PRO VEŘEJNOST:
PONDĚLÍ

7.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

ÚTERÝ

7.00 - 14.30

STŘEDA

7.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

ČTVRTEK

dle předchozí domluvy

PÁTEK

dle předchozí domluvy

Je prosinec a nevnímáme, že by naši občané tuto
změnu zaregistrovali. Když zaklepete na dveře v den
neúřední, věřte, že nám není příjemné vás upozorňovat, že není úřední den, a odmítat vyřízení vašich zále-

ní dotace, o kterou budeme na konci roku 2021 žádat. Pokud nedojde
ke schválení dotace, školní zahradu
budeme postupně rekonstruovat pomocí zřizovatele.
Všem od srdce přejeme pohodové a klidné svátky vánoční a do nového roku 2022 přejeme hodně
štěstí, lásky, ale to nejdůležitější
zdraví.
kolektiv Mateřské školy Lidečko

v sobotu 18. prosince 2021 přinesly všem našim seniorům starších
80 let ke vchodu či na plot malý
vánoční dáreček.
„Máme vás moc rádi.“

žitostí. Pochopte ale, že „papírové“ práce přibývá.
Když se věnujeme vám, stojí nám jiná práce, ke které
mají sloužit právě tyto „neúřední dny“, abychom se
mohli věnovat písemnostem, na které je třeba se soustředit a věnovat jim zvýšenou pozornost. Přesto se
snažíme vyjít vašim požadavkům vstříc, stačí se předem domluvit. Jiné úřady mají v tyto dny zamčené
hlavní dveře budovy. U nás kvůli provozu obchodu
nebo pošty nelze.
Věříme, že budeme mít vzájemné pochopení a společně se nám podaří tuto změnu uvádět v praxi.
pracovníci obecního úřadu
KONTAKT:
tel.: 571 447 945
mob.: 603 556 473
e-mail: obec@lidecko.cz
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I když jsme se na jaro setkávat
nemohli, nový školní rok se nám
podařilo úspěšně rozjet. První
schůzka proběhla už v září a od té
doby se pravidelně scházíme ve
středu v klubovně Spol. klubu.
Kvůli počasí jsme sice venku
moc nebyli, ale kromě jiného se
nám podařilo zakrmit i zaléčit školní včelstva, takže naše včely jsou
na zimu připraveny.
Díky ochotě lidí kolem kroužku
se podařilo udělat i několik projektových dnů, takže jsme nemuseli
trávit čas jen v klubovně, ale mohli
jsme si na vlastní kůži zkusit, co
znamená vyrobit něco sám.
Nejprve jsme vyráběli mýdla se
zkušeným chemikem Ondrou Rudolfem, kterého skauti znají jako
Bombu. V prostorách Agrofyta
(díky L. Rumánkové-Mužikovské)
jsme společně míchali suroviny a
tvořili opravdová mýdla. Hotová
mýdla jsme nakonec krásně zabalili
a donesli našim maminkám jako
dárek. Volný čas nutný pro vychlazení hotových výrobků jsme vyplnili procházkou v okolí a hraním

her v přírodě.
Díky ochotě Jiřího Fuska, který
nám umožnil návštěvu své dílny,
jsme mohli vidět (a částečně si i
zkusit), jak vzniká pro nás tak samozřejmá věc jako rámky. Lipové
desky, které jsme dostali do kroužku darem, nám pan Fusek pomohl
zpracovat tak, že na konci dne jsme
měli v rukou hotový rámek.
V listopadu, těsně před jarmarkem, jsme s paní Evou Rohlenovou

zkusili kromě výroby svíček jiné
možnosti výroby mýdel - tentokrát
těch medových. Nejprve jsme rozehřívali mýdlovou hmotu, kterou
jsme míchali s dalšími přísadami a
z tohoto polotovaru vyráběli mýdla. Dále jsme odlévali čajové svíčky z vosku a nakonec zkoušeli výrobu větších svíček motáním z hotových mezistěn. Všechny hotové
výrobky jsme hezky zabalili, něco
vzali domů maminkám a zbytek si
nechali na jarmek. Jedna z našich
maminek - paní Filáková byla tak
hodná, že nám pomohla s prodejem. Vydělané peníze použijeme na
nákup drobných potřeb nebo na
občerstvení na výletě.
Teď v prosinci jsme se vypravili
do centra Veronica v Hostětíně,
kde byl pro nás připravený vánoční
program s ukázkami starých řemesel.
Dovolte mi věnovat krátkou
vzpomínku panu Stanislavu Brhlovi, který nás letos opustil. Tento
dlouholetý vedoucí kroužku věnoval úsilí i čas nad rámec běžných
povinností vedoucího a rádi na něj
budeme vzpomínat.
Také bychom rádi poděkovali
všem, kteří nám nějakým způsobem pomohli. Je vás tolik, že není
možné vás vyjmenovat jednotlivě,
ale děkujeme.
Na závěr chceme popřát všem
veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Robert Šoman

přejí všem spoluobčanům včelaři z Lidečka

Děkujeme touto cestou vám
všem, kteří jste přišli v tak hojném
počtu doprovodit na poslední cestě našeho tatínka pana Stanislava Brhla, moc si toho vážíme. Děkujeme otci
Petru Martinkovi, Vojtovi Ryzovi a Lidce Mužikovské za krásná slova o jeho životě. Děkujeme také muzikantům, myslivcům, lesákům, včelařům a všem jeho kamarádům. Poděkování patří také Tondovi Ryzovi a varhanicím, kostelníkům a ministrantům. Ještě jednou vám všem velké Pán Bůh zaplať.
rodina Brhlova
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Vážení čtenáři.
nadešel čas adventu a s ním těšení se na významné svátky v roce,
kterými Vánoce jsou. Největší radost z nich však mají děti, které se
již nemohou dočkat stromečku,
dárků a zimních prázdnin. Kouzlo
Vánoc spočívá v každoročně opakujících se zažitých zvyklostech a
tradicích.
I naše škola prožívá tento čas
některými zaběhnutými školními
aktivitami. Na závěr roku k nám
do školy zavítal Mikuláš s čertem.
Dětem rozdali nadílku v podobě
různých sladkostí. O balíčky se
postaral Klub přátel školy, který si
zaslouží naše poděkování. Celá
akce
probíhala
odděleně
v jednotlivých třídách.
Žáci 2. třídy společně s paní
učitelkou si pro naladění vánoční
atmosféry pekli ve škole medové
perníky, které se jim moc povedly.
Návštěvou Hostětína jsme si
připomněli tradici Vánoc. Projektové dny Kouzlo Vánoc a Vánoční
dobrodružství byly zaměřeny na
oslavu vánoc v době našich prababiček a také na oslavu Vánoc
v různých koutech světa. Pohádkově
motivované
programy
o adventních i vánočních tradicích,
dále o vánočním koření mají kouzelnou atmosféru. Součástí byly tvořivé dílny, ve kterých si děti
upekly vlastní vánočku a vytvořily
si výrobek z ovčí vlny. Na závěr si
všichni účastníci programu připili
vánočním punčem z jablečného
moštu. Doprava a program byly
hrazeny z projektu EU Šablony III,
ve kterém je naše škola zapojena.

Poslední den tohoto roku plánujeme ukončit vánočními besídkami
ve třídách s tradičním předáváním
dárků a zpěvem známých vánočních koled.
Co se nám podařilo?
Velkou změnou během tohoto
školního roku prošla místnost školní družiny. Bylo odstraněno nehygienické obložení, zakoupen a položen nový koberec, dále byla ŠD
vybavena velkou televizní obrazovkou a spoustou různých her pro
děti.
Na čem pracujeme?
Na opakování a upevňování učiva. V letošním školním roce se základní a střední školy zatím plošně
neuzavřely. Žáci ale stále potřebují
dohnat chybějící látku z minulého
školního roku. Rozdíly v kvalitě
vzdělání se v době on-line výuky
ještě prohloubily. Rodičům byly
školou doporučeny některé vzdělávací portály, jejichž prostřednictvím si děti mohly a stále mohou
zábavnou formou upevňovat a
opakovat učivo.
Doporučuji dětem vzdělávací
portál – škola s nadhledem na
www.skolasnadhledem.cz , s žáky
5. třídy v předmětu český jazyk se
v něm učíme orientovat. Vzdělávací portály nabízejí možnost procvičování většiny školních předmětů
v různých stupních obtížnosti.
Např. web Škola s nadhledem si
v loňském školním roce vyzkoušelo 1,3 milionu žáků a jejich rodičů,
o dva roky dříve to byly jen desítky
tisíc studentů.
Pokud
onemocní
některý
z pedagogů, je zajištěn zástup.

Mnohdy však nelze z provozních,
organizačních či hygienických nařízení zajistit zástup odborný. Vyzvedávání testů, čekání na výsledky testů, testování žáků, komunikace s hygienou atd. zasahují občas
do výuky. Proto prosíme o pochopení, když něco není dle vašich
představ. V současné době je však
na prvním místě zdraví vašich dětí.
Situace ohledně nemocnosti žáků a
učitelů je na naší škole nyní poměrně klidná oproti uplynulým měsícům.
Co plánujeme?
Rekonstrukci tříd, které budou
postupně vybaveny novým nábytkem a vymalovány. Dále máme
v plánu nechat vytvořit nové webové stránky.
Nechejme však nyní běžné starosti stranou a užívejme si
to ,,těšení se na Ježíška“, ty neopakovatelné zážitky a chvíle, které k
Vánocům patří. Buďme k sobě ohleduplní, respektujme se vzájemně
a případné vzniklé problémy řešme
v otevřené komunikaci.
Buďme vděční za to, co máme,
protože to je to, co právě potřebujeme. Radujme se z maličkostí a
z dobrých lidí kolem nás.
Dovolte mi, abych vám všem
jménem svým i jménem všech zaměstnanců naší školy popřála krásné prožití vánočních svátků a
úspěšné vykročení do nového roku
2022. Ať vás zdraví, štěstí, láska a
pohoda provází po celý rok 2022.
Vánoce prožívejte jako dobu radostného setkání a milých vzpomínek do budoucna.
Mgr. Alena Lišková

Stránka 9

ZPRAVODAJ IV.

Náklady na energie jsou významnou položkou našich
domácích rozpočtů, největší položkou jsou náklady na
vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se
nám daří snižovat díky zateplování domů, výměně oken
apod. Druhou největší položkou je ohřev vody, který
tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu
možných úspor stranou, přitom existuje ověřené, vysoce
efektivní a cenově dostupné řešení.
Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS
Vám umožní ohřívat vodu od jara do podzimu prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční
energii. J edná se o patentované ř ešení vyvinuté fir mou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která ho dodává do desítek zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na
střeše přivést k bojleru dva tenké kabely. To vyžaduje
minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se
zvládne za jeden den. Princip fungování je takový, že se,
zjednodušeně řečeno, sluneční energie přemění na
elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba
toho, který už doma máte. Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem.
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné
montáže vyjde po odečtení dotace na cca 60 000 Kč, což
se vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny
asi za 6 let. Jde o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým provozem
a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete
čerpat dotaci 35 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.
Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz
nebo na tel. 606 796 406.

V obvyklém termínu 4. až 6. prosince 2021 se v
naší obci uskutečnila mikulášská obchůzka neboli
„čerti“.
Celou vesnicí prošly 3 skupiny z řad sportovců,
lyžařů a hasičů. Tato tradice, jak už to bývá, má u nás
své příznivce i odpůrce, ale přesto je třeba vyzdvihnout nadšení všech, kteří v této tradici pokračují. Na

pár dnů se dokonce i téma covidu jakoby skrylo pod
sněhovou peřinu a přehlušilo jej křápání lidečkovských čertů.
Pokud si chcete letošní obchůzku připomenout,
můžete zhlédnout fotogalerii nebo videopříspěvek od
Stanislava Sekuly na webových stránkách naší obce.
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Zima už je tady a konec roku s ní. Dovolte
mi proto krátké ohlédnutí se za
uplynulými měsíci a společně stráveným časem.
Po počátečních nejasnostech,
kdy se tábory dlouho připravovaly
a my jsme ani neměli jistotu, zda
skutečně budou moct být nebo za
jakých podmínek, se nakonec tábory opravdu uskutečnily. Stavba tábora letos probíhala malinko odlišně, než jak je zvykem. Tábor si
letos postavili sami mladší rádci
(samozřejmě s pomocí několika
dospělých). Mladší rádcové na tábořišti zůstali další týden na svém
rádcovském táboře. Po nich přijely
cérky a celá naše táborová louka se
proměnila ve vílí údolí. Pak přišla
řada na benjamínky a letošní táboření nám uzavřeli ogaři, kteří během svého tábora cestovali časem.
Během prázdnin dostali ještě vedoucí možnost vyzkoušet si lezení
na Čertových skalách a 29. srpna
proběhl Dětský den.
Školní rok nám začal již
v normálním režimu. Letos nám
opět vzniklo pár nových družinek a
malinko se změnilo vedení těch
stávajících. Jelikož kvůli covidové
situaci neproběhl tradiční skautský
táborák v zimě, uspořádali jsme jej
na zahájení školního roku. Sešli
jsme se v prostorách farního centra
v Lidečku a zahráli jsme si společně několik her, udělili březové lístky šikovným a pracovitým vedou-

Skautský tábor 2021

cím, promítali fotky z táborů, opékali špekáčky a užívali si společný
čas. Strávili jsme po opravdu dlouhé době celé odpoledne plné radosti a smíchu s celým střediskem.
V září ještě proběhl Český den
proti rakovině, který byl již druhý
rok z jarních měsíců přesunut na ty
podzimní.
Na začátku října jsme pořádali
Střediskovou drakiádu, která se
velmi vydařila.
Děti mohly chodit téměř bez
omezení na schůzky a jejich vedoucí si pro ně kromě nápaditého programu připravovaly také různé výpravy, oddílovky, tvoření a mnoho
dalšího. Ogaři se tak podívali společně na Lačnovské skály a měli
oddílovku, kde si mohli zahrát různé deskové hry. Benjamínci jeli na
výlet do Teplic nad Bečvou, aby
navštívili Hranickou propast a
Zbrašovské aragonitové jeskyně,
v rámci své oddílovky pak vyráběli
budky. Cérky naopak využily možností lidečkovské tělocvičny a

uspořádaly schůzku právě tam.
Během léta probíhala soutěž,
kdo vezme s sebou skautskou mikinu/tričko nejdál. Vítězkou se stala Monča Smolíková, která s sebou
skautské tričko vzala až do Řecka.
Druhá kategorie této soutěže se
týkala nejoriginálnější fotky, v této
kategorii zvítězila Kačka/Kuře Šomanová. Oběma vítězkám velice
gratulujeme.
Stejně jako minulý rok i letos
jsme se zapojili do projektu Krabice od bot. Letos jsme se rozhodli
obdarovat dva chlapce, kterým náš
dárek snad vykouzlí úsměv na tváři.
Doba se opět mění nepříznivým
směrem pro setkávání se bez omezení. Věříme a doufáme však, že
všechno společně zvládneme překonat.
Přejeme vám hodně zdraví do
následujících dnů a poklidné prožití vánočních svátků.
za skauty Anna Nováková

Skautský táborák na zahájení školního roku
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 Ve středu 13. října 2021 proběhlo Podzimní tvo-

ření. V knihovně se prostřídalo nejen hodně dětí,
ale přišlo také mnoho maminek se svými dětmi.
Děkujeme za tuto hojnou účast a těšíme se na další
setkání u společného tvoření.
 V pondělí 18. října 2021 navštívili knihovnu žáci 2.
třídy základní školy. Každý rok na konci školního
roku proběhne pasování žáků 1. ročníku na čtenáře.
Minulý školní rok se tato akce neuskutečnila z důvodu covidové epidemie, proto se pasování na
čtenáře posunulo až na říjen. Děti tak nebyly
ochuzeni o tuto akci. Naopak, se svojí paní učitelkou, panem králem a školačkou prožily krásné dopoledne plné pestrých aktivit, her, tvoření a hlavně
především čtení. Děti byly pod vedení třídní učitelky Lenky Kozlové velmi krásně připravené, ukázněné, společně moc pěkně spolupracovaly, a tak

Podzimní tvoření

ukázaly, jak šikovné druháčky v naší škole máme.
Bohužel z důvodu nouzového stavu jsme nemohli
uskutečnit tvoření k příležitosti svátku sv. Mikuláše a
ani vánoční tvoření. Doufáme, že vás budeme moci
opět v novém roce pozvat do knihovny k tvoření ptačích budek, sněžítek nebo sněhuláků.
Přesto nás moc těší, že za dodržování platných hygienických nařízení je knihovna stále otevřena. Během podzimu se naše knihovna rozrostla o desítky a
desítky knižních novinek, které čekají na vaše vypůjčení.
Přejeme malým i velkým čtenářům zdraví a krásné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 ať se
vše daří. Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně. Jsme
tu pro vás celý rok v pondělí a ve středu od 14.00
do 16.30 h.
Ludmila Vichtorová

Pasování na čtenáře
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Dovolte nám, spokojeným a
vděčným seniorům z Lidečka, abychom touto cestou poděkovali Obci
Lidečko a Společenskému klubu
Lidečko za tradiční a opět skvělé
Přátelské posezení.
Děkujeme všem, kteří se na této
akci podíleli. A nebylo jich málo!
Víme, že všichni to dělali pro nás
seniory ve svém volném čase a naprosto nezištně. Moc si toho vážíme a jsme jim za to vděčni.
Opět nás nezklamali naši NEBOJSOVÉ se svým kulturním vystoupením. Moc se nám líbilo
zvláště to, že všichni jsme si mohli
s účinkujícími společně zazpívat a
s chutí se zasmát. Velice nás potěšily fotografické záběry z Besed s
důchodci od roku 2005, které si

pro nás připravil a promítnul p.
starosta. Bylo velmi milé a dojemné vidět na fotografiích rozesmáté
tváře spoluobčanů, z nichž někteří
už nejsou mezi námi.
Svou přítomností nás hodně
potěšil i náš milý o. Petr Martinka.
K dobré náladě a pohodě přispěla Veselá pětka z Lužné, která
nám hrála k tanci i poslechu. Děkujeme jim všem a zvláště pak Lidušce a Jožkovi Kohoutkovým.
Děkujeme také Petru Hlavicovi z
Valašské Polanky, který ochotně
vypomohl Nebojsům za náhle onemocnělého Aloise Zádrapu.
Jeden nejmenovaný důchodce
nahlas prohlásil: „Byl jsem tady
dnes poprvé a nikdy bych nevěřil,
že to bude tak skvělé.“ To, že tam

bylo opravdu dobře a pohoda,
svědčí o tom to, že některým se
„šikla řeč“ až do pozdních večerních hodin.
Už teď se velice těšíme na setkání v příštím roce.
P.S. V obci je přibližně 300 seniorů. Jedna část nemohla přijít ze
zdravotních nebo rodinných důvodů, jedna třetina z nich chodí na
tuto akci pravidelně a zbývající
zřejmě takováto společná setkání
nelákají. Proč? Naštěstí je to jen
jejich problém. My ostatní se už na
Přátelské posezení v příštím roce
moc těšíme.
Poděkování napsala
Anastázie Žídková.

Jménem pořadatelů děkujeme za pěkné ohlasy a připojujeme se k poděkování.
Děkujeme paní Kopečkové a souboru Nebojsové, Veselé Pětce z Lužné, MS ČČK Lidečko, kuchařkám MŠ
Lidečko, manželům Pavlíkovým, Kláře Trochtové a zaměstnancům obecního úřadu a Společenskému klubu
Lidečko. V neposlední řadě patří poděkování všem našim občanům, kteří se této akce v hojném počtu zúčastnili.
Ing. Marcela Unzeitigová - předseda Společenského klubu Lidečko
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Jednu skupinu divadelních
ochotníků v Lidečku tvoří senioři z
Lidečka. Svou činnost mají zaměřenou na tvoření, nacvičování a
předvádění vlastních zábavných
programů převážně pro seniory.
Evidenci o veřejných vystoupeních
vede členka tohoto spolku p. Anastázie Žídková. Pro informovanost
občanů o aktivní činnosti Nebojsů
napsala toto:
Dát skupinu seniorů dohromady
a tvořit programy sobě rovným napadlo p. Růženu Kopečkovou. Stala
se naší režisérkou.
Naše 1. vystoupení v počtu 3
žen , a to Ludmila Pavelková, Věra
Pleváková a Anastázie Žídková,
bylo v roce 2001 na Besedě s důchodci v Lidečku.
Další roky se k nám přidávali:
Marie Talašová, Anna Bučková,
Drahomíra Brhlová, pak Ludmila
Kurtinová, Ludmila Ščotková, Emilie Molková, dále Marie Kurtinová,
Marie Putalová , Marie Zádrapová
a odvážní a stateční muži: Jan
Bajza, Jan Brhel, Miloslav Daněk,
Eduard Vala a Alois Zádrapa. Tehdy jsme si začali říkat Nebojsové,
protože před každým vystoupením
jsme se hrozně báli, dušičku jsme
měli malinkou, ale snažili jsme se,
aby to na nás diváci nepoznali. Za
dobu trvání do roku 2018 jsme se
nesčetněkrát sešli a odehráli 52
představení, a to nejen na domácím

jevišti a nejen pro seniory.
Hráli jsme např.: V ND v Karolince, 2krát v DK ve Valašských
Kloboukách, 5krát v DD ve Vsetíně
a v Nedašově, v okolních obcích od
Vlachovic až po Liptál. Svým programem jsme bavili také hosty u
příležitosti předávání titulu Vesnice roku 2008, slavnostním otevření
Společenského centra v Lidečku,
po kterém nás velmi potěšil p. Jiří
Čunek, v té době poslanec Parlamentu ČR, když na jevišti ocenil
naši činnost pro spoluobčany a
doslova cituji: „Škoda, že vás na
další obecní akci už neuvidím, protože všichni budete vystupovat v
ND v Praze.“
Kromě toho jsme 2krát připravili kabaret U DOBRÉ POHODY,
3krát vystupovali na setkání železničářů z Valašského Meziříčí v našem SC v Lidečku, které měli spojené s ochutnávkou Svatomartinského vína aj.
Protože čas je neúprosný a léta
běží, odešli od nás ne do ND v Praze, ale do Divadelního nebe tito
naši členové: Marie Talašová,
Drahomíra Brhlová, Věra Pleváková a Jan Bajza. Pro nás nezemřeli,

Schází: M. Putalová, M. Kurtinová a E. Vala

čest jejich památce.
V roce 2018 na Besedě s důchodci se mnozí z nás ze zdravotních důvodů rozloučili s divadelními prkny, svou činnost ukončili, ale
ne členství. Prožitých společných
17 let se nám všem hluboce vrylo
do našich srdcí.
A za to děkujeme hlavně naší
Růžence.
Napsala Anastázie Žídková.
Spolek NEBOJSOVÉ ve své
činnosti pokračuje. Letos oslavil
20. výročí trvání. Po omlazení skupiny divadelních ochotníků 5 děvčaty: Marie Františáková,
Marie Janošíková, Ludmila Šviráková, Marie Bližňáková, Ivana Drgová se snažíme navázat na bývalou slávu. Brání nám však v tom
celosvětová pandemická situace,
přesto to nevzdáváme. V r. 2019
jsme vystupovali na Besedě s důchodci v Lidečku a v Horní Lidči,
letos spolu s hud. skupinou Fanynka na Besedě s důchodci v Sehradicích a v Lidečku.
Růžena Kopečková

Nejen našim příznivcům, ale všem spoluobčanům přejeme
požehnané svátky vánoční a v novém roce se
MĚJTE VŠICHNI JEN KRÁSNĚ.
Nebojsové

Beseda s důchodci 2021
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Hodnocení podzimní části
Koncem letních prázdnin byly opět po téměř deseti
měsících přestávky, způsobené pandemií, rozehrány
mistrovské soutěže všech našich mužstev. Tato dlouhá
doba bez „ostrých“ zápasů ovšem nezanechala na výkonech a výsledcích našich mužstev vůbec žádnou
negativní stopu, dokonce by se dalo říci, že hlavně
mužstvu mužů prospěla.
Naši muži se umístili po podzimní části na velice
slušném 3. místě s minimální ztrátou na vedoucí Dolní
Bečvu. Tým, který vedl jako kapitán Jiří Fusek, podával během celého podzimu vyrovnané výkony a za
celou podzimní část okusil pouze dvě prohry. Navíc
se může pyšnit druhou nejlepší obranou v soutěži dle
inkasovaných branek. Nejlepším střelcem týmu a zároveň třetím nejlepším střelcem soutěže je po podzimu Aleš Číž, který nastřílel 11 branek.
Naše mládežnická mužstva dorostu, žáků a mladší
přípravky startující v okresním přeboru si také počínala během podzimu slušně. Bohužel závěr podzimní
části již byl u těchto mužstev ovlivněn další vlnou
pandemie, kdy musela část našich hráčů do karantény,
a tudíž se nestihla odehrát všechna naplánovaná utkání, ale i tak se naši žáci umístili v neúplné tabulce na
pěkném třetím místě a dorost pak na místě osmém.
Naším posledním mládežnickým týmem je mužstvo mladší přípravky, které během podzimu absolvo-

Mladší přípravka SK Lidečko po vítězství na turnaji Vráblík Cup ve Valašské Polance

Muži SK Lidečko před podzim. utkáním proti Halenkovu

valo 6 turnajů řízených OFS Vsetín. Tyto miniturnaje,
kterých se většinou účastní čtyři mužstva, naši nejmenší povětšinou vyhrávali. Ovšem zdaleka největšího úspěchu dosáhla mladší přípravka na turnaji Vráblík Cup ve Valašské Polance, kde v konkurenci sedmi
týmů získala první místo. Podrobnější statistiky mužstev mužů, dorostu a žáků si můžete přečíst
v přiložených tabulkách.
Týmy všech mládežnických kategorií podávaly
celý podzim 2021 na hřištích kvalitní výkony a mohou se pyšnit řadou úspěchů a výher. Naším cílem
není však jen vyhrávat. Především u těch nejmladších
kategorií chceme umožnit dětem radost ze hry, chuť
do sportování a společný elán bavit se při sportu jménem fotbal.
Během podzimu jsme ovšem nebyli aktivní pouze
na hrací ploše, ale v průběhu září jsme brigádně realizovali zábrany na podélné straně hřiště u Kovačíků.
Bylo zde osazeno 14 železných stojek o výšce 3,5 metru a na tyto stojky byla nainstalováno celkem 210 m 2
ochranných sítí. Tímto děkujeme všem brigádníkům,
kteří se na výstavbě zabrán podíleli.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem fanouškům, sponzorům, podporovatelům, rodičům a rovněž
našim hráčům, funkcionářům a všem ostatním, kteří
se podíleli na úspěšném fotbalovém podzimu 2021.
Pevně věříme, že stejné (a věříme, že ještě lepší) výsledky naše týmy zopakují i na jaře příštího roku. Nyní nastává doba zaslouženého soutěžního odpočinku. V bojích o body se na fotbalových trávnících společně setkáme v březnu 2022.

Také v letošním roce se
našemu klubu 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 34 000 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 výhradně použity na
podporu mládežnické kopané v naší obci.
Z poskytnuté dotace bylo hrazeno startovné na turnajích, byly pořízeny tréninkové pomůcky, dále byly
vyplaceny odměny trenérům mládeže a taktéž část
dotace pokryla úhradu cestovného k mistrovským
utkáním našich mládežnických celků. Tato dotace
byla vyčerpána v souladu se stanovenými pravidly a
bude řádně vyúčtována ve stanoveném termínu. Poskytnuté dotace si náš klub váží a děkuji za ni.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

sd H.Lideč/Val.Příkazy
sd Ratiboř/Kateřinice
Jarcová
Juřinka
sd Kelč B/Police
sd Ústí/Val. Polanka
Halenkov
SK Lidečko
Hutisko
sd Hošťálková/Jablůnka
Horní Bečva
sd Vidče/Val. Bystřice

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Juřinka
sd Podlesí/Hrachovec
SK Lidečko
sd Val.Bystřice/Vidče
sd Kelč/Rajnochovice
sd Vigantice/Hutisko
sd. Kateř./Hošťálková

10
9
9
6
6
6
6
5
6
5
3
3
3
1

11
10
9
11
11
9
11
9
10
11
9
11

9
8
7
8
9
6
9

1
2
2
3
5
6
6
5
7
6
7
8
9
11

2
2
2
4
2
1
1
3
0
2
3
2
1
1

9
5
4
3
2
1
1

9
7
6
6
6
5
4
2
2
2
2
1

0
1
1
3
1
0
0

47:22
36:18
30:14
21:11
37:40
31:31
30:31
30:24
29:37
21:24
15:25
17:32
24:30
17:46

1
2
2
4
5
2
7
4
5
7
6
7

1
1
1
1
0
2
0
3
3
2
1
3

0
2
2
2
6
5
8

32
29
29
22
20
19
19
18
18
17
12
11
10
4

47:27
48:9
29:17
26:16
32:31
25:13
16:30
17:28
12:29
27:50
15:33
22:33

28
22
19
19
18
17
12
9
9
8
7
6

53:11
41:26
42:21
14:15
16:32
7:28
16:56

27
16
13
12
7
3
3

O víkendu v polovině prosince už tradičně dochází k celostátním změnám v jízdních řádech. Úpravy
se dotknou i vlakových a autobusových spojů na linkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK).
„Letošní změna grafikonu bude v případě železnice viditelná i navenek: vlakové spoje IDZK získají
číselné označení, podobně jako jsou na ně cestující
zvyklí z autobusových linek nebo z městské hromadné dopravy,“ uvádí vedoucí dopravního úseku společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED) Ing. František Brachtl.

Novinkou bude jeden pár nových vlaků v úseku
Vsetín – Valašské Meziříčí a zpět v pracovní dny.
Ze Vsetína vlak vyjede ve 13.23 h, z Valašského
Meziříčí pak v 16.00 h. V úseku Vsetín – Valašské
Meziříčí bude o hodinu uspíšen ranní vlak a pojede
jen v pracovní dny (odjezd ze Vsetína v 5.40); ranní
vlak v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín pojede nově
jen v pracovní dny, a to už z Rožnova pod Radhoštěm s odjezdem v 6.37 h.
S předstihem upozorňujeme, že v období 1. března – 30. září 2022 bude v úseku Vsetín – Valašská
Polanka pouze jednokolejný provoz. V tomto období proto dojde ke změnám u některých vlaků
v úseku Horní Lideč – Vsetín, které jsou již v novém
jízdním řádu zapracovány.
Na autobusových linkách najdou cestující od
12. prosince některé nové spoje, naopak několik
nevyužívaných spojů bude zrušeno.
Doporučujeme, aby se cestující detailně seznámili
se všemi změnami v jízdních řádech vlakových i autobusových spojů IDZK například na webových
stránkách www.idzk.cz.

Oznamujeme občanům, že u níže uvedených hrobových míst skončil nebo v roce 2021 končí nájem
hrobového místa. Žádáme občany - nájemce níže uvedených hrobů, aby se dostavili na obecní úřad
k sepsání smlouvy popř. dodatku ke smlouvě o nájmu a zaplacení nájmu hrobového místa na další období. Smlouva či dodatek nájmu hrobového místa se od roku 2021 uzavírá na dobu 15 let.
Bližší informace o hrobovém místě nebo čísle hrobového místa vám podáme na OÚ Lidečko - telefon 571 447 945.
Hrob číslo:
117, 139, 151, 169, 170, 183, 186, 220, 230, 306, 347, 367, 372, 382, 407, 429, 432, 443, 499, 507,
529, 549, 595
OÚ Lidečko
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Bojda Augustin

70 let

Filáková Vlasta

81 let

Matochová Anežka

70 let

Brhel Ladislav

70 let

Františák Antonín

87 let

Matochová Jaroslava

84 let

Brhel Vojtěch

81 let

Frydrych Jaroslav

89 let

Míčková Zdenka

84 let

Brhlová Jiřina

80 let

Frydrychová Marie

84 let

Molková Emilie

83 let

Brhlová Ludmila

80 let

Garguláková Marcela

70 let

Rumánková Drahomíra 84 let

Bučková Božena

81 let

Garguláková Božena

91 let

Ryza Jan

90 let

Bučková Zdenka

85 let

Grossmann František

80 let

Ryza Vojtěch

75 let

Čížová Marie

85 let

Hyžáková Marie

97 let

Ryzová Emilie

85 let

Daněk Miloslav

83 let

Hyžáková Věnceslava

82 let

Sáblová Jarmila

70 let

Daňková Jaroslava

80 let

Janáčová Anna

89 let

Sekulová Anna

70 let

Filáková Františka

90 let

Janáčová Jindřiška

86 let

Smolík Josef

82 let

Filáková Ludmila

75 let

Jeřábek Josef

80 let

Šviráková Zdenka

85 let

Jeřábková Anna

70 let

Válek Antonín

82 let

Juřica Jaroslav

70 let

Vaňková Marie

86 let

Kurtinová Ludmila

86 let

Zádrapa Jan

86 let

Kurtinová Marie

80 let

Zádrapová Jarmila

75 let

Manová Jarmila

87 let

Zádrapová Lidmila

83 let

Martinková Jiřina

75 let

Žídková Anastazie

81 let

Společenský klub Lidečko a Obec Lidečko vás srdečně zvou na

který se uskuteční v úterý 28. 12. 2021 od 16.00 hodin
ve velkém sále Společenského centra v Lidečku.
Koncertu se můžou zúčastnit ti, kteří předloží doklad o očkování, nebo doklad o prodělané nemoci.
Přijďte si zpříjemnit vánoční odpoledne.
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na charitativní
Marie Matochová, tel.731 890 391
email: dotek.dusi@seznam.cz

účely.

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.

