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     V obci Lidečko se během roku, 
pokud to situace dovolí, organizují 
nejrůznější akce - kulturní, sportovní, 
společenské, duchovní a jiné.  
     Ač nechceme porovnávat či sou-
dit, která z akcí je nejlepší, přece 
musíme uznat, že jedna všechny ty 
ostatní převyšuje. Nikoliv organiza-
cí, ale její hloubkou, a není to jiná 
akce než VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
LIDEČKA - naší BUDOUCNOSTI. 
Máme velkou radost, že v letošním 
roce jsme po roční pauze tuto akci 
mohli opět uskutečnit. Ještě větší 
radostí bylo, že se dětí v roce 2021 
narodilo 28, ale z důvodu odstěhová-
ní se nakonec počet snížil na 25 
občánků.  
     V neděli 6. března 2022 starosta 
obce Ing. Vojtěch Ryza a za Spole-
čenský klub paní Milena Pavlíková 
přivítali v rodném Lidečku 16 chlap-
ců a 9 děvčat. Toto slavnostní odpo-
ledne bylo obohaceno smíchem, plá-
čem i breptáním našich nejmenších 
občánků. Někteří si dokonce pro svůj 

Domovský list přišli už po svých.  
     Doprovodný program v podobě 
básniček a písniček si pro tuto udá-
lost letos připravily děti ze ZŠ Lideč-
ko pod vedením p. uč. Mgr. Lenky 
Pechálové.  
     Přejeme našim malým občánkům, 
aby jejich život byl naplněný radostí, 
láskou, pokojem, aby se děti těšily ze 
stálého zdraví a aby se jim moc daři-

lo. Jejich rodičům přejeme, ať spo-
lečně prožívají spoustu radostí, lásky 
a jejich rodiny rostou ve zdraví.  
     Děkujeme vám za přijetí pozvání 
a vaši hojnou účast na této akci. Také 
děkujeme všem, kteří se zapojili do 
její organizace.  
     Fotografie z této akce si můžete 
prohlédnout na webových stránkách 
naší obce. 
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Par. Název Schválený rozpočet 

  Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 000 000 

  Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 230 000 

  Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 650 000 

  Daň z příjmů právnických osob 5 500 000 

  Daň z příjmů právnických osob za obce 2 267 460 

  Daň z přidané hodnoty 12 500 000 

  Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000 

  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy 700 000 

  Poplatek ze psů 24 000 

  Poplatek z pobytu 2 000 

  Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 500 

  Správní poplatky 20 000 

  Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150 000 

  Daň z nemovitých věcí 570 000 

  Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta 417 100 

  Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu 61 785 

  Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu 13 215 

  Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 284 394 

  Investiční přijaté transfery od krajů 1 048 000 

    29 450 454 

1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 420 240 

2141 Vnitřní obchod 2 420 

2143 Cestovní ruch 710 

2411 Záležitosti pošt 176 210 

3111 Mateřské školy 361 050 

3113 Základní školy 6 050 

3314 Činnosti knihovnické 1 000 

3341 Rozhlas a televize 710 

3392 Zájmová činnost v kultuře 207 515 

3399 Ostatní záležitosti kultury … 0 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 73 000 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 

3612 Bytové hospodářství 825 704 

3613 Nebytové hospodářství 466 100 

3632 Pohřebnictví 42 000 

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 460 110 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 18 150 

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 180 000 

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 11 000 

3729 Ostatní nakládání s odpady 10 000 

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatel 66 550 

6171 Činnost místní správy 4 500 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 900 

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 

6402 Finanční vypořádání 0 

  CELKEM PŘÍJMY 34 785 373 

  Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 4 942 726,79 

  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 21 000 000,00 

  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 500 000 

  CELKEM FINANCOVÁNÍ 24 442 727 

  ÚHRNEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 59 228 100 
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Par. Název Schválený rozpočet 

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 790 169 

1036 Správa v lesním hospodářství 80 250 

1037 Celospolečenské funkce lesů 544 950 

2141 Vnitřní obchod 108 300 

2143 Cestovní ruch 122 000 

2212 Silnice 1 520 000 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 21 950 000 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000 

2223 Bezpečnost silničního provozu 141 000 

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 182 000 

2310 Pitná voda 57 000 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 160 000 

2333 Úpravy drobných vodních toků 12 000 

2334 Revitalizace říčních systémů 50 000 

2411 Záležitosti pošt 408 450 

3111 Mateřské školy 939 100 

3113 Základní školy 878 600 

3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 12 000 

3314 Činnosti knihovnické 77 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury 28 700 

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 120 000 

3341 Rozhlas a televize 1 868 848 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000 

3392 Zájmová činnost v kultuře 1 545 220 

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 167 000 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 295 000 

3419 Ostatní sportovní činnost 273 000 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 183 500 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000 

3612 Bytové hospodářství 310 000 

3613 Nebytové hospodářství 2 406 040 

3631 Veřejné osvětlení 560 000 

3632 Pohřebnictví 23 000 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 272 850 

3636 Územní rozvoj 164 050 

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 369 700 

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 85 000 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 603 500 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 351 000 

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 200 000 

3729 Ostatní nakládání s odpady 1 088 050 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 332 000 

3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 000 

4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5 000 

4349 Ostatní sociální péče a pomoc  ost. skupinám obyvatelstva 68 900 

4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem 25 000 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 17 000 

5213 Krizová opatření 130 600 

5512 Požární ochrana-dobrovolná část 115 500 

6112 Zastupitelstva obcí 2 132 863 

6171 Činnost místní správy 2 797 400 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 408 000 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 

6399 Ostatní finanční operace 2 667 460 

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 18 100 

  CELKEM VÝDAJE 59 228 100 
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s tím, že propad příjmů oproti minu-
lému roku bude minimální. Určitě 
během roku budeme muset některé 
věci a akce přehodnotit podle toho, 
jak se plní obecní příjmy.  
     Hlavní akcí, se kterou počítáme 
v rozpočtu i přesto, že to ještě není 
jasné, zda všechny obce do toho 
půjdeme, je II. etapa cyklostezky 
Bečva-Vlára-Váh, která nás bude stát 
přes 22 mil. Kč.  
     Dále chceme opravit most „U Se-
kulů“ směrem k autoelektrodílně. 
Výhodou této opravy je, že po dobu 
trvání není problém zajistit dopravní 
obslužnost přejezdem přes „Polňák“. 
Probíhá výběrové řízení na dodavate-
le stavby.  
     Plánujeme, že dokončíme práce 
v okolí spodního pavilonu mateřské 
školy, dostavíme krček mezi mateř-
skou školou a spodní budovou – bý-
valým pavilonem mateřské školy, 
který nazýváme Místo setkávání a 
tvoření. Věříme, že se název zažije a 
prostor bude často využíván.  
     Budeme pokračovat v rekonstruk-
ci myslivecké chaty navazujícími 
pracemi na to, co už bylo udělané. 
Každoročně chceme investovat do 
této stavby, aby časem myslivecká 
chata byla celá zrekonstruovaná 
včetně venkovního prostoru. V parku 
vedle mateřské školy chceme dokou-
pit work-outové prvky – různé ven-
kovní posilovací stroje, které by 
umožnily mládeži a také rodičům, 

     Všichni jsme s velkou nadějí če-
kali na ukončení pandemie covid-19 
a na pomalé, ale jisté rozvolňování 
daných opatření, která velmi výrazně 
poznamenala naše životy i život 
v naší obci. Těšili jsme se na nadech-
nutí a na pomalé navracení do zaje-
tých kolejí společného života 
v rodinách, v obci i v celé republice. 
Covid-19 pomalu, ale jistě ztrácí na 
síle, i když tady bude s námi asi stá-
le. Doufáme, že už to nebude takový 
strašák a budeme s ním žít jako 
s chřipkou nebo nachlazením.  
     To jsme ale netušili, že se stane 
něco daleko horšího, a to válka na 
Ukrajině. Možná až teď více víme, 
jak vypadá Ukrajina, kde jsou a jak 
se jmenují její velká města. A hlavně 
vidíme v přímém přenosu to, na co 
vzpomínaly naše babičky -  a to vál-
ku. Válka je největší zlo, které může 
člověk člověku dělat. Nakonec na ni 
nejvíce doplatí ti, kteří za nic nemo-
hou a mnohdy ani pořádně neví, oč 
jde. To vidíme na lidech, kteří přijíž-
dějí z Ukrajiny. Možná se ptáte, proč 
o válce píšu, když je nadpis Plány na 
rok 2022. Důvod je bohužel velmi 
prostý. Tato válka určitě zásadně 
ovlivní růst naší ekonomiky, spíše 
bych měl napsat propad ekonomiky. 
Což samozřejmě, ať chceme nebo 
nechceme, bude mít vliv na příjmy 
do našeho rozpočtu, protože jsme 
přímo svázáni se sílou ekonomiky. 
V plánech na letošní rok počítáme 

kteří hlídají své děti, procvičit různé 
svaly.  
     V lokalitě „Nad vlakovou zastáv-
kou“ plánujeme položit živičný as-
faltový koberec v prudkém stoupání, 
který vyřeší problém s příjezdem ke 
stavebním pozemkům.  
     Budeme pokračovat v pracích na 
penzionu a v jeho okolí.  Čekáme na 
výsledky podaných žádostí o dotaci, 
a to rekonstrukce obecního úřadu, 
pokračování v rekonstrukci místní 
komunikace v Račném a vybudování 
dětského hřiště kolem Mateřské ško-
ly Lidečko.  V případě získání dotací 
musíme ze svého rozpočtu doplnit 
další finance a zahájit tyto práce. Do-
tace se pohybuje kolem 50 %.  
     Samozřejmě, že nás čeká spousta 
zdánlivě drobných oprav a úprav, 
které chceme provádět našimi za-
městnanci. Budeme mít problém 
s úklidem veřejných prostranství, 
protože přes  úřad práce nedostane-
me nikoho. Pokusíme se to vyřešit 
brigádníky, ale bude to velmi nároč-
né. Obec je velká a je stále co udržo-
vat a uklízet. 
     Moc se těšíme na to, že akce, kte-
ré plánujeme a z důvodu covidu-19 
se nekonaly nebo byly omezené, pro-
běhnou v plné síle a doufáme, že je 
podpoříme svojí účastí. Máme 
z účasti obavy, protože se ukazuje, 
že lidé si trochu odvykli chodit na 
různé akce.  
     Na závěr bych nám všem chtěl 
popřát, aby válka co nejdřív skonči-
la, většina Ukrajinců se vrátila domů 
(když budou mít kde), covid-19 ve 
své síle se stal minulostí a my všich-
ni přispívali k rozvoji našeho Lideč-
ka už jenom tím, že něco uděláme 
pro druhé, když se zapojíme do růz-
ných aktivit a do práce s dětmi a 
mládeží, když se budeme chtít schá-
zet v rodinách i na různých akcích, 
no zkrátka, když budeme žít s druhý-
mi a pro druhé.  
     Čeká nás opět spousta práce, ale 
věříme, že společně opět posuneme 
naše Lidečko o krok dále. 

 

  Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

MŠ Lidečko - spojovací krček 
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     Něco málo o naší činnosti 
v roce 2021  

     Kromě „běžných prací“, jako je 
třeba údržba veškeré obecní zeleně 
(A že ji máme v Lidečku hodně!), 
úklidu (zametání cest, chodníků, 
údržby hřbitova, parků, sporto-
višť…), každodenního úklidu všech 
obecních budov, údržby strojů 
(sekaček, křovinořezů, traktorů a jiné 
techniky), se snažíme udělat co nej-
více prací svépomocí. 
    Hodně času a energie nám samo-
zřejmě vzala rekonstrukce Penzionu 
Čertovy skály a jeho okolí, která ješ-
tě zdaleka není dokončena. Čeká na 
nás dokončení chodníků k tamější 
dřevěnici, úprava kulturního areálu, 
terénní úpravy, výsadba zeleně a ji-
né. 
    V našich lesích se nám podařilo 
osadit 11 svodnic pro odvod dešťo-
vých vod z cest tzv. reverda. 
    Postupně opravujeme obecní gará-
že v areálu Sběrného místa a to nejen 
uvnitř, ale snažíme se o úpravu celé-
ho areálu. Údržba Sběrného místa 
nám zabírá hodně času a sil, neboť 
jsme se my – občané Lidečka ještě 
stále nenaučili řádně třídit odpad, 
k čemuž vás znovu a znovu vybízí-
me. 
    Dále budeme pokračovat v již roz-
dělané práci na zhotovení nového 
atypického pískoviště v areálu mateř-

ské školy.  
     Když jsme u mateřské školy, ne-
můžu obejít její spodní pavilon. 
V loňském roce byly právě na spod-
ním pavilonu MŠ dokončeny staveb-
ní úpravy. Většinu zednických prací 
od bourání, vyzdění, vyrovnání, na-
nesení lepidla, perlinky, fajnové i 
výmalbu prováděli naši zaměstnanci. 
Obklady a fasádu prováděla firma 
Fojtů. Letos jsme nově zrekonstruo-
vanou budovu zvanou „Místo setká-
vání a tvoření“ zdárně zkolaudovali. 
V tuto chvíli je pavilon rozdělen na 
dvě části. Jedna polovina slouží pro 
keramiku a dílnu ke tvoření. Je zde 
osazena pec pro vypalování kerami-
ky a dílna je vybavena nejrůznějším 
nářadím k různorodým činnostem. 
Druhá část budovy slouží jako záze-
mí pro místní skauty. V rámci této 
stavby také naši zaměstnanci obno-
vují „spojovací krček“ mezi budovou 
MŠ a pavilonem „Místo setkávání a 
tvoření“, kde budou dvě samostatné 
místnosti, které budou sloužit pro 
mateřskou školu. 
    V loňském roce jsme také dokon-
čili rozšíření inženýrských sítí včetně 
vybudování ATS v lokalitě „Nad 
drahou“ a také pro nové rodinné do-
my na „Hulíkovém vrchu“ v celkové 
délce splaškové kanalizace cca 282 
m, dešťové kanalizace 305 m a veřej-
ného vodovodu v délce 445 m. 

     Kromě udržovacích prací jsme se 
také vždy podíleli na technickém 
zabezpečení většiny kulturních akcí, 
které se u nás pořádají – přípravy 
areálů, stavby pódia, úklid před a po 
akci a jiné pomocné práce. 
     V roce 2021 jsme toho společný-
mi silami dokázali svépomoci hodně 
udělat, zároveň si však uvědomuje-
me, že jsme toho také dost nestihli a 
to se budeme snažit napravit v tomto 
roce.  

Zbyněk Kulíšek 
místostarosta obce 

Atypické pískoviště v areálu MŠ 

 

Uvítáme i nové zájemce o        
veřejnoprospěšné práce        

přes úřad práce 
     Můžete se hlásit nejlépe osobně u 
starosty nebo místostarosty obce. 

Hlaste se zájemci o brigádu. 
     Informujeme studenty, že máme 
v plánu přijmout brigádníky, kteří 
ukončili základní školu a dosáhli 
věku 15 let, na sezonní práce v obci 
Lidečko. Jedná se především o práce 
s křovinořezem, sekačkou, údržba 
zeleně, veřejného prostranství a 
obecního majetku.  
     Svůj zájem hlaste osobně nebo 
prostřednictví e-mailu: 
 obec@lidecko.cz.  

 Zbyněk Kulíšek 
místostarosta obce 

Reverda v lesích 

ATS „Nad drahou“ 

mailto:obec@lidecko.cz
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než nabídka od Doprastavu. Me-
trostav byl dokonce o 80 mil. dražší. 
Dle nabídky firmy Doprastav a.s. má 
Lužná  stát 40,941 mil. Kč, Lidečko 
109,648 mil. Kč, Horní Lideč 48,182 
mil. Kč a Valašské Příkazy 71,111 
mil. Kč. Dotace ze státního fondu 
dopravní infrastruktury činí 183,544 
mil. Kč a ze Zlínského kraje 21,594 
mil. Kč. Což na první pohled vypadá 
zajímavě, ale na druhý je to velmi 
málo na to, abychom souhlasili 
s podpisem smlouvy o dílo, protože 
dofinancování je velké. Lidečko ze 
svého rozpočtu musí doplatit 22,479 
mil. Kč, Lužná 19,534 mil. Kč, Hor-
ní Lideč 12,672 mil. Kč a Valašské 
Příkazy 8,559 mil. Kč. Pro Lužnou a 
Valašské Příkazy to jsou obrovské 
peníze v rámci svých rozpočtů. Po-
dobně je to i u naší obce, protože 
jsme investovali do rekonstrukce 
Penzionu Čertovy skály a každá ko-
runa má pro nás velký význam. Oka-
mžitě po výběrovém řízení jsme za-
hájili intenzivní jednání se Zlínským 
krajem, se Státním fondem dopravní 
infrastruktury, ministrem dopravy, 
aby nám nějak s dofinancováním po-
mohli. V současné době vyjednává-
me mimořádnou dotaci na tuto cyk-
lostezku od Zlínského kraje 
v celkové výši dalších 30 mil. Kč, 
která bude doplacena přímo jednotli-
vým obcím na rok 2023. Když tento 
příslib dá Rada Zlínského kraje, 
všechna zastupitelstva obcí, na je-
jichž katastru se II. etapa cyklostezky 

     Moc si všichni přejeme, aby 
v době čtení tohoto článku již byla 
podepsána smlouva s dodavatelem – 
firmou, která bude realizovat II. eta-
pu cyklostezky Bečva-Vlára-Váh. 
Což by znamenalo, že jsme sehnali 
peníze a je zahájena stavba.  
     Níže se pokusím popsat situaci, 
do které jsme se všichni, co máme II. 
etapu cyklostezky realizovat, dostali. 
Pro připomenutí se jedná o 4 obce: 
Lužnou, Lidečko, Horní Lideč a Va-
lašské Příkazy. Odhadované náklady 
na realizaci této etapy se dle polož-
kových rozpočtů pohybovaly 
v částce 221 mil. Kč. Už tato částka 
je obrovská. Pod vedením odborné 
firmy jsme provedli výběrové řízení, 
do kterého se mohla přihlásit větší 
firma se zkušenostmi s podobnými 
stavbami z celé Evropy. Velmi na-
pjatě jsme čekali na otvírání obálek. 
Bohužel naše obavy se naplnily, pro-
tože ceny především stavebních ma-
teriálů razantně stouply, a to se pro-
jevilo v došlých cenových nabíd-
kách. Do výběrového řízení se při-
hlásily tři firmy, a to Metrostav, 
Sdružení firem Porr, Swietelsky, 
Colas a Doprastav. Pro zajímavost, 
výše uvedené sdružení firem realizo-
valo I. etapu cyklostezky od Ústí po 
Lužnou.  
     Nabídku s nejnižší cenou předlo-
žila firma Doprastav a.s. za 269 882 
712 Kč. Což je navýšení ceny o více 
jak 48 mil. Kč. Druhá nabídka od 
sdružení firem byla o 60 mil. dražší 

buduje, budou souhlasit s podpisem 
smlouvy o dílo mezi Sdružením obcí 
Hornolidečska a firmou Doprastav 
a.s. na realizaci II. etapy cyklostezky 
Bečva –Vlára-Váh. Dokončení cyk-
lostezky je plánované v listopadu 
2023. Na území našeho katastru bude 
vybudováno 5 lávek. Je to bezesporu 
velmi náročná akce po všech strán-
kách, ale má obrovský význam pro 
naši obec, pro náš penzion, pro ces-
tování na kole do práce, pro celé 
Hornolidečsko a pro celý Zlínský 
kraj. Kdyby se z důvodů financí tato 
stavba teď nepodařila, bude velmi 
náročné ji udělat jindy a cena její re-
alizace nebude určitě nižší, než před-
ložila vítězná firma.  
     Udělali jsme pro realizaci cyklo- 
stezky maximum a teď bude záležet 
na Radě a potom na Zastupitelstvu 
Zlínského kraje, zda naše úsilí a prá-
ce nepřijde nazmar. Věříme, že se 
včetně všech návštěvníků našeho re-
gionu po cyklostezce na konci roku 
2023 svezeme. Podle modelu finan-
cování I. etapy cyklostezky každá 
obec ze svého rozpočtu doplácí ná-
klady na realizaci úseku cyklostezky, 
který se buduje na katastru její obce. 
Naši obec čeká největší krajíc a má-
me také obavy z víceprací.  
     I přes spoustu obav, nejasností a 
problémů, které jsme vyřešili a které 
nás určitě čekají, chceme cyklos-
tezku realizovat a těšíme se, až ji 
společně otevřeme. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

     Na základě pověření zastupitelstva obce upozorňuje-
me na to, že když někdo postaví jakoukoliv novou stav-
bu na obecním pozemku bez předchozího souhlasu za-
stupitelstva obce, bude mít problémy s legalizací stavby 
a může se stát, že stavbu bude muset odstranit.  
     Není možné, aby se k obecnímu pozemku někdo cho-
val jako ke svému.  Zastupitelstvo obce zodpovídá za 
obecní majetek a nelze, aby s ním někdo nakládal, jako 
by patřil jemu. Musíme si všichni uvědomit, že nikomu 
z nás by se nelíbilo, kdyby na našem pozemku bez naše-
ho vědomí někdo něco dělal.  
     U starších – historických staveb, které z části zasahu-
jí do pozemku v majetku Obce Lidečko, bude zastupitel-

stvo obce postupovat při legalizaci takového stavby a 
vypořádání pozemku individuálně. Bude se hlavně posu-
zovat, zda v dané části nejsou plány obce a zda to neo-
mezí řešení nějakého problému nebo dopravní obsluž-
nost.   
     Obec Lidečko má zájem vypořádat obecní pozemky 
pod komunikacemi. Příjezdovou cestu potřebujeme kaž-
dý a také potřebujeme, aby se o ni starala obec. Velké 
poděkování patří všem, kteří pozemky pod místní komu-
nikací obci darují nebo prodají za symbolickou částku. 
Jestliže na daném pozemku je stavba – zpevněná plocha, 
majitel stejně nemůže s takovým pozemkem vůbec nijak 
disponovat. 

Ing. Vojtěch Ryza 
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     Penzion Čertovy skály má za se-
bou přes půl roku fungování. Bohu-
žel naše obavy z  podzimu a zimy 
s ohledem na covid -19 se naplnily.  
     V sezonu penzion šlapal nejen 
díky restauraci, ale také ubytovaných 
hostů bylo hodně. Od listopadu do 
února došlo k výraznému propadu 
nejen v ubytování, ale i v restauraci. 
I přes tyto problémy provoz Penzio-
nu Čertovy skály v loňském roce, to 
je od 3.7. do  31. 12. 2021, skončil 
ziskem ve výši 481 tisíc Kč.  

     V těchto dnech se situace 
s návštěvností především přes víkend 
výrazně zlepšila, zvláště v restauraci. 
Ubytování je stále ještě slabé. Doufá-
me, že výsledek za celý tento rok 
bude lepší.  
     Ještě jednou patří velké poděko-
vání provoznímu penzionu a všem 
zaměstnancům, že se podařilo penzi-
on v oblasti provozu  zastabilizovat a 
během jeho provozu dořešit spoustu 
drobných detailů a problémů, které 
samotný provoz přinesl a přináší.  

     V těchto dnech se pracuje na do-
končení nábytku a dalších detailů 
v bistru. Doufáme, že bistro otevře-
me, ale nebude to lehké, protože najít 
dalšího kuchaře je zatím nemožné.  
     Budeme pokračovat v rekonstruk-
ci venkovních prostor včetně doladě-
ní a doprecizování toho, co se již 
udělalo. Uvidíme, jak se podaří zajis-
tit firmy na jeho dokončení.  

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

       

     O válce na Ukrajině toho mnoho 
zaznělo a ještě zazní, protože každá 
válka je zlo a doplatí na to hlavně 
nevinní a dopad pocítí bez ohledu, 
jak to dopadne, všichni zúčastnění, 
celá Evropa a v podstatě celý svět. 
     My můžeme pomoci finančně 
přes různé organizace, materiálně dle 
aktuálních výzev, které upřesňují 
konkrétní požadavky, a také někteří 
tím, že ubytujeme občany utíkající 
z Ukrajiny, kteří mají mnohdy jenom 
kufr nebo igelitku. Většina se chce 
vrátit, ale možná nebudou mít kde, 
protože jejich byt nebo dům bude 
totálně zničený anebo politická situa-
ce bude taková, že jim to neumožní.  
     Počítá se s velkým množstvím 
běženců, které bez spolupráce státu, 
krajů, měst a obcí a také občanů není 
možné dlouhodobě ubytovat. Naše 
obec dává k dispozici prostory skaut-
ské klubovny v Místě setkání a tvo-
ření (spodní pavilon mateřské školy), 
zasedací místnost ve Společenském 
centru a v přízemí Penzionu Čertovy 

půjdou do vesnic. Skoro každý běže-
nec má zájem pracovat a zatím jsou 
volná pracovní místa především o 
pomocné práce.  
     I naše obec má zájem zaměstnat 
pracovníky na úklid budov v majetku 
obce a venkovních veřejných pro-
stor.  Pomalu, ale jistě i v okolních 
obcích se ubytovávají běženci a urči-
tě chceme i v naší obci těmto lidem 
bez střechy nad hlavou pomoci.  
     Díky všem, kteří jakýmkoliv způ-
sobem pomáhají.  Solidarita je ob-
rovská a doufáme, že vydrží i 
v dalších dnech a měsících. 

Ing. Vojtěch Ryza 
starosta obce 

skály. Bohužel všechny prostory, 
které má naše Obec Lidečko 
k dispozici, neřeší dlouhodobé uby-
tování, volné byty nemáme. Tady 
mohou pomoci občané, kteří mají 
větší dům s nevyužitým prostorem, 
kde je samostatná malá kuchyňka, 
místo na spaní a sociálky se sprchou. 
My jsme schopni a ochotni pomoci 
se zajištěním matrací a dalšího vyba-
vení pro spaní. Vláda přislíbila pro 
všechny, kdo běžence z Ukrajiny 
ubytují, finanční příspěvek. 
     Podle vývoje, který se mění kaž-
dým dnem, každý kraj bude mít sta-
noven počet běženců, které musí 
ubytovat a postarat se o ně. Většina 
běženců chce jít spíše do měst, ale 
kapacita měst je již vyčerpána a tak 
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www.lidecko.cz/posilovna.  
     Připomínáme, že mládež do 18 let 
může vstoupit do posilovny a využí-
vat ji pouze v doprovodu plnoleté 
osoby. Narazili jsme na problém 
v tom, že někteří návštěvníci vstupují 
do prostor posilovny ve sportovní 
obuvi, ve které ovšem přišli z venku. 
Tato praxe a další nedodržování pra-
videl může vést až k úplnému zavře-
ní posilovny. Doufáme, že k tomu 
nebude muset dojít.  
     Na začátku tohoto roku jsme do 
posilovny investovali 100 tisíc. Kč. 
Dokoupil se běžecký pás s velkou 

     Již několik roků funguje 
v podkroví sportovních šaten SK 
Lidečko posilovna. Na poměry obec-
ní posilovny se jedná o skvěle vyba-
venou a prostorově vyhovující posi-
lovnu.  
    Abychom zachovávali přijatelnou 
cenu, není tam trvalý zaměstnanec 
obce, ale spoléháme se na solidnost a 
zodpovědnost všech návštěvníků po-
silovny.  Doufám, že všichni k tomu 
tak přistupují a budou přistupovat. Je 
nutné dodržovat platná pravidla a 
zásady, které jsou zveřejněny přímo 
v posilovně a také na 

běžeckou plochou a s běžeckými 
aplikacemi, veslovací trenažer, pro-
gramovatelný ergonometrický ellipti-
cal, nové závaží, polohovatelnou la-
vici a další drobné doplnění posilov-
ny včetně zrcadel. Naše posilovna 
v rámci obecních posiloven nemá 
konkurenci a věříme, že bude využí-
vána a sloužit bez větších problémů 
ještě dlouho.  
     Jak dlouho a v jakém stavu bude 
posilovna sloužit, bude záležet na 
každém, kdo ji navštíví a jak se bude 
chovat k jejímu vybavení.  

Ing. Vojtěch Ryza 

     Před 4 lety v rámci Dnů obce Lidečko jsme na hřišti 
SK Lidečko uspořádali také netradiční hry. Víme, že 
z toho byly velké obavy a kapitáni jednotlivých částí 
obce museli hodně přesvědčovat členy týmu k účasti na 
těchto hrách. Hry proběhly a všichni si to velmi chválili 
a ptali se, kdy budou další hry.  
     Díky problému s covidem-19 tyto hry už neproběhly. 
V letošním roce s tím počítáme, bude to po 4 letech jako 
u olympiády. Termín těchto netradičních her je stanove-
ný na 16. 7. 2022 na fotbalovém hřišti. Tímto žádáme 
kapitány zastupující jednotlivé částí obce, aby již sklá-
dali svůj tým. Minimálně by měl tým mít 9 členů. Další 
podmínkou je to, že v týmu musí být minimálně 4 ženy 
a minimálně 2 členové nad 40 let.  
     Na tyto netradiční hry jsme podali žádost o dotaci 
v rámci přeshraniční spolupráce, když dotace vyjde, hry 
budou ve valašském duchu a přibude jeden tým, a to 
z obce Zariečie. V rámci her bude také doprovodný pro-
gram s hudbou a vystoupením dětského Valášku a Zarie-
čanu. Bez ohledu, jak dotace dopadne, hry chceme urči-
tě uspořádat. 

Ing. Vojtěch Ryza 

 

 

 

 

     V letošním roce již nesbíráme kelímky. Přesto soutěž 
o zajímavé ceny trvá a sbíráme obaly od plechovek – 
hliníkové a vršky od PET láhví.  
     Za vršky od PET láhví a za sešlápnuté hliníkové ple-
chovkové obaly totiž dostaneme peníze, které potom 
využije na podporu potřebným, jak občanům nebo soci-
álním službám.  
     Problém máme u plechovek. Plechovky musí být 
sešlápnuty a musí být z hliníku. Bohužel vloni se 
stalo, že mezi odevzdanými hliníkovými obaly byly také 
obaly ze železa, a to je problém. My nejsme schopni 
projít všechny obaly, zda jsou skutečně z hliníku. Proto 
moc prosíme, sbírejte pouze plechovky z hliníku. Pozná-
te to jednoduše za pomocí magnetu. Hliník na magnet 
nereaguje, ale kov hned poznáte.  
     Díky moc za to, že se zapojíte do soutěže a zároveň, 
když to správně uchopíte, pomůžete potřebným. 

Ing. Vojtěch Ryza 

http://www.lidecko.cz/posilovna
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     Místo setkávání a tvoření je vše 
říkající název, který v sobě skrývá 
velkou výzvu. Podařila se dokončit 
rekonstrukce spodního pavilonu ma-
teřské školy, kde pro dříve pamatují-
cí byla školní jídelna, potom knihov-
na, pak skautská klubovna a posilov-
na.  
     Po celkové rekonstrukci, obálky 
budovy a střechy i vnitřních prostor 
části budovy, jak tomu bylo dříve,  
využívají skauti a druhá část slouží 
pro setkávání a tvoření. Podařilo se i 
přes dotace, které zatím ještě nemá-
me, zrekonstruovat celou budovu a 
vybavit místnost AKU systémy, sto-
janovou vrtačkou, lupínkovou pil-
kou, pracovními stoly s odmontova-
telnými svěráky, 3D tiskárnami,  růz-
ným nářadím a nástroji. Do těchto 

prostor jsme přesunuli keramickou 
pec, válcovací stolici, hrnčířský 
kruh, truhlářkou hoblici a další věci. 
Určitě stojí zato se na to přijít podí-
vat.  
     Společně se skauty a keramikou 
plánujeme Den otevřených dveří, 
jehož termín a čas dáme dopředu 
vědět. Bez ohledu na Den otevřených 
dveří není problém pro všechny, kdo 
by chtěli prostory vidět a zvažují, že 
by je nějak využili pro nějaký krou-
žek, aktivitu, aby mě oslovili a do-
mluvili si schůzku. Pro letošní rok 
rada obce schválila částku za vstup 
max. 1,5 hodiny 20 Kč pro dospělé. 
Děti budou mít vstup zdarma. Krouž-
ky, které budou pracovat s dětmi, 
budou mít také vstup zdarma, jenom 
u keramiky se budou platit náklady 

za výpal keramiky. Jsme předběžně 
domluveni s panem Aloisem Zádra-
pou, aby ukázal dětem a všem zá-
jemcům základy vyřezávání a práce 
s dřevem. Termíny i časy dáme také 
včas ve známost.  
     Tento projekt je realizován ve 
spolupráci s Mateřskou a Základní 
školou Lidečko a věřím, že časem se 
podaří rozjet několik zajímavých 
kroužků a aktivit. Prostory jsou pro 
to jak stvořené. Je to další možnost 
pro zájemce na aktivní a jedinečné 
využití volného času.  
     Věříme, že se bezezbytku naplní 
název této budovy – Místo setkávání 
a tvoření, který mluví za vše. 

Ing. Vojtěch Ryza 
  

Spodní pavilon mateřské školy dříve a dnes 

     Ředitel školy vyhlašuje zápis do 1. ročníku zá-
kladní školy a 1. ročníku speciální školy, který 
se bude konat 12. dubna 2022 od 13.00 do 15.00. 
     Základní škola Horní Lideč 130 zajišťuje vzdělávání 
žákům s mentálním a kombinovaným postižením. Je 
školou malotřídního typu a je rozdělena na dvě oddělení  
-  základní škola a speciální škola. Při škole funguje také 
školní družina. 
     Základní škola – vzdělává žáky s lehkým mentál-

ním postižením, žáky s autismem a ADHD.                                                                   
Zaměřuje se na individuální přístup k žákům s důrazem 
na praktičnost a jejich kvalitní přípravu na další vzdělá-
vání na OU a SOU, která je zajištěna například vyšším 
počtem hodin pracovního vyučování. 
     Speciální škola – vzdělává žáky se středním, těž-
kým a hlubokým mentálním a kombinovaným postiže-
ním a žáky s autismem. Vyučování je doplněno množ-
stvím moderních metod práce a různých terapií 
(canisterapie, hipoterapie, míčkování, terapie snoezele-
nu, bazální stimulace, metody alternativní komunikace, 
a podobně). 
     V rámci našich možností zajišťujeme osobní dopro-
vod našich žáků na cestě do školy a ze školy vlakem po 
trase Vsetín - Horní Lideč a zpět. 
     Návštěva školy je možná po telefonické domluvě 
kdykoli. Více informací lze získat na webových strán-
kách: www.zsp-hornilidec.cz. 
Kontakt: Jiří Plášek, telefon: 739314706. 

http://www.zsp-hornilidec.cz
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MISIJNÍ KLUBKO LIDEČKO 

 Během Adventu se děti snažily po-
těšit všechny smutné v tomto krás-
ném adventním, ale i „covidovém“ 
čase a po každé nedělní mši svaté 
je ve venkovních prostorách Farní-
ho centra obdarovaly teplým pun-
čem či horkým moštem. K tomu 
napekly nějakou sladkost, vždy 
v duchu patřičné adventní neděle. 

 Také se snažily potěšit všechny 
staré a nemocné v naší obci a ve 
spolupráci s biřmovanci a mladými 
z naší dědiny navštívily všechny 
staré babičky a dědečky starší  80 
let a u dveří jim nechaly malinký 
vánoční dáreček, který děti samy 
vyrobily. 

 Velké poděkování za všechnu péči 
a starost patří všem zdravotníkům, 
a tak jsme s dětmi  i jim poděkovali 
a obdarovali vyrobeným dárečkem. 

 Během vánočních svátků 29. pro-
since jsme se vydali do Betléma 
v Horní Lidči, kde byl pro nás při-

pravený krásný program. 

 V sobotu 19. února jsme prožili 
krásné pohádkové odpoledne 
v kině Vatra ve Vsetíně na pohádce 
Tajemství staré bambitky 2. 

 V pátek 25. února jsme si užili kar-
neval plný originálních masek, tan-
ce, her, radosti a dovádění. 

 V sobotu 5. března jsme se v našem 
kostele modlili Misijní růženec za 
Ukrajinu. 

 O víkendu 26. - 27. března jsme 
jako správní misionáři navštívili 
„smutnou" méně aktivní farnost v 
Ivanovicích na Hané a snažili se do 
této farnosti přinést kousek radosti 
a povzbuzení. Připravili jsme netra-
diční křížovou cestu a misijní růže-
nec za Ukrajinu. Prožili jsme čas s 
lidmi v této farnosti a snad je po-
vzbudili a potěšili.  

 Pro naši obec jsme nakreslili množ-
ství kamínků, které chceme rozmís-
tit po naší dědině, kterou tímto 

chceme trošku potěšit a přinést ra-
dosti. A tak když půjdete naší ves-
nicí a na zemi uvidíte veselý kamí-
nek, snad i vás potěší a přinese ra-
dost . 

 V neděli 3. dubna jsme po neděl-
ních mších svatých uspořádali MI-
SIJNÍ JARMARK, kde si bylo 
možné zakoupit přírodní voňavé 
mýdlo, které jsme s dětmi vyrobili. 
Výtěžek chceme darovat na podpo-
ru Ukrajiny. Snažíme se pomáhat 
lidem na Ukrajině, ale chceme při-
nášet radost i lidem kolem nás, a 
tak pro nás tady v Lidečku jsme v 
rámci misijního jarmarku připravili 
Misijní štrůdlování za pomoci na-
šich babiček a maminek, které nám 
pomohly napéct nejrůznější strůdle. 
K tomu jsme připravili horkou ká-
vu a jablečný mošt a po mši svaté 
jsme lidem rozdávali tuto drobnost 
pro posilnění, ale hlavně potěšení, 
povzbuzení a společně jsme prožili 
krásné chvíle. 

 V soboru 9. dubna potěšily děti 
naše staré spoluobčany. Seniorům 
starším 80 let přinesly velikonoční 
vajíčko. 

 Společně také zpíváme a chválíme 
Pána Boha, ale snažíme se o to víc i 
pomáhat druhým. Chceme být 
opravdovými „misionáři“ a dělat 
dobré skutky všem lidem v naší 
dědině a všem, které máme kolem 
sebe.  Zveme mezi nás i všechny 
ostatní děti v naší vesničce, které 
by chtěly mezi nás přijít a společně 
s námi pomáhat. Scházíme se kaž-
dý pátek v 16:30 na faře v Lidečku. 
Moc rádi mezi sebe přivítáme nové 
kamarády a kamarádky. 

 
NAŠE FARNOST 

 V neděli 5. prosince naši farnost 
navštívil sv. Mikuláš. Děti i celé 
rodiny přicházely během nedělního 
odpoledne do kostela, kde se s ním 
osobně mohly setkat. 

 Na Štědrý den se uskutečnilo puto-
vání do Betléma. Malí, velcí, starší 
i celé rodiny  spolu s dvorkem pana 
Molka se vydali ke kapličce 
v Račném, kde čekala „Svatá Rodi-
na“.  Po cestě jsme ozdobili stromy 
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sušenými jablíčky pro zvířátka a 
děti se mohly svézt na koníčkovi. U 
kapličky jsme společně zazpívali 
koledy a poklonili se „Svaté Rodi-
ně“. 

 Velká schola se během vánočních 
svátků vydala zazpívat a potěšit 
seniory do vsetínské Diakonie. 

 „Na ŠTĚPÁNA není pána“. Děti, 
mladí a rodiny navštívili staré dě-
dečky a babičky v naší obci, kteří 
bydlí sami, a přišli je potěšit a za-
zpívat koledy. 

 V rámci národního týdne manžel-
ství (14. - 20. 2.) jsme v naší far-
nosti pozvali všechny manžele do 
farního kostela na mši svatou, která 
byla sloužena v pondělí 14. 2. na 

Můj život plynul v dětství úplně stej-
ně jako životy dalších dětí 
v Československu.  
     Po skončení střední školy jsem 
přemýšlel co dál a rozhodl jsem se, 
že moje poslání vidím ve školství a 
v učení. Jako osmnáctiletý mladík 
jsem nastoupil na základní školu ja-
ko učitel a za dvacet šest let ve škol-
ství jsem za katedrou zažil nádherný 
čas a poznal spoustu kolegů a žáků.  
     Během studia na vysoké škole 
jsem sice uvažoval i o kněžském po-
slání, ale tragické úmrtí moji sestry 
poznamenalo můj další život a já 
jsem se začal víc než na Boha, ke 
kterému jsem měl velmi blízko, sou-
středit na svou práci, kterou jsem 

miloval.  
     V roce 2002 mě oslovila skupina 
občanů v obci, ve které jsem učil, 
abych kandidoval na funkci starosty 
obce. Na Slovensku je přímá volba 
starosty, a tak jsem při dalších čty-
řech kandidátech necítil šanci vyhrát. 
Hospodin však rozhodl jinak a já 
volby vyhrál a ve svých 28 letech 
jsem se stal starostou obce s 1450 
obyvateli. V ten čas moje pedagogic-
ká činnost směrovala moje kroky 
k modernímu učení a rodinné škole, 
kterou jsme s kolegyní prosazovali 
navzdory neochotě některých kolegů. 
A najednou jsem se stal ve funkci 
starosty obce i zřizovatelem školy. 
Kromě toho jsem už pár let obhajo-
val práva učitelů a školských zaměst-
nanců ve školských odborech a do-
sáhli jsme i úspěchy v podobě navý-
šení platů a zlepšení pracovních pod-
mínek.  
     Můj život byl tedy na vrcholu 
růstu a úspěchu a měl jsem i solidní 
zabezpečení. No někde hluboko 
v srdci jsem cítil, že postavení, dobrý 
plat a úspěch není všechno, co já ke 
svému životu potřebuji. Po návštěvě 
poutního místa v Medžugorii se ve 
mně opět ozvalo volání ke kněžství. 
Dost mě to vylekalo a já jsem chtěl 
odpověď na mnoho otázek, které 
přicházely do mé mysli. Zpovědník 
v Medžugorii mi navrhl řešení, které 
se mi zdálo přijatelné, a tak jsem 

svátek sv. Valentýna.   
     Farnost Lidečko vás zve na různé aktivity, které i nadále pokračují, ale i 
na ty nové, které připravuje. Moc se na vás všechny těšíme! 
     Veškeré změny a aktuality naleznete na farních webových stránkách, ve 

zpravodaji Kvítek nebo pastoračním 
kalendáři a na farním FB. 
     Milí spoluobčané, minulý rok 
jsme mohli na začátku letních prázd-
nin prožít s naším rodákem Domini-
kem Kovářem krásnou primiční slav-
nost. Rok s rokem se sešel a já bych 
vás chtěl 9. července 2022 pozvat na 
primici znovu. Asi si říkáte, že o 
žádném novém „faráři“ z Lidečka 
nevíte, a máte pravdu. On totiž není 
z Lidečka, ale z jedné malé dědinky 
pod Tatrami. Jmenuje se František 
Šary.  
     Před třemi lety mi volal otec bis-
kup, jestli bychom do naší farnosti 
přijali bohoslovce ze Slovenska a 
vytvořili mu u nás takový druhý do-
mov. Souhlasil jsem a jsem za to 
moc rád. František je opravdu skvělý 
a srdečný člověk a i když jsme toho 
spolu mnoho neprožili, 2 roky totiž 
studoval v Římě a do farnosti jezdil 
jen na prázdniny, přesto jsme si padli 
do noty. Myslím, že i lidé ve farnosti 
ho moc pěkně přijali a že i on se u 
nás v Lidečku cítí jako doma. 
     Poprosil jsem tedy Františka, aby 
se vám trochu představil a podělil se 
o svou zajímavou a „klikatou“ cestu 
ke kněžství.  

o. Petr Martinka 
 
     Jmenuji se František Šary a naro-
dil jsem se v roce 1974 v Popradě na 
Slovensku, pod Vysokými Tatrami. 
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připomínají moje rodné Slovensko, 
hornatý kraj pod Vysokými Tatrami. 
Rozhodnutím otce arcibiskupa jsem 
po svěcení dostal umístění ve farnos-
tech Bílovice a Březolupy. Toto roz-
hodnutí jsem přijal s radostí, protože 
oblast Slovácka je pro mě dalším 
z milovaných koutů. Škola, kde jsem 
působil, měla totiž víc než čtyřicet 
let družbu se školou v Tupesích, a 
tak mi tento nádherný kraj pod Buch-
lovem není úplně cizí. Mám tady 
hodně známých a kamarádů a věřím, 
že i ve farnosti najdu spoustu přátel.  
     Je mi čtyřicet sedm let a vím, že 
najít přátele a budovat domov všude 
tam, kde jsem je moc důležité. Hos-
podin ve své lásce a milosrdenství 
dává ale každému z nás to, co potře-
bujeme. Je na nás, jestli to přijímáme 
a chceme poslouchat to, co nám říká. 
Jsem moc rád, že jsem důvěřoval 
Bohu, slyšel jeho volání a rozhodl se 
změnit svůj život od základů. Štěstí 
člověka spočívá v nacházení skuteč-

začal studium na teologické fakultě 
univerzity Komenského v Bratislavě, 
kterou jsem ukončil a pak jsem se 
přihlásil do semináře. V tu chvíli se 
můj život odehrával už ve znamení 
biblického „zanechal všechno a ná-
sledoval Boha“.  
     Ukončil jsem čtvrté volební obdo-
bí ve funkci starosty a po šestnácti 
letech práce pro občany a dvaceti 
šesti ve školství a odborech 
(souběžně) změnil svůj život od zá-
kladů a nastoupil do Teologického 
konviktu v Olomouci (přípravný roč-
ník). Po jeho absolvování rozhodl 
otec arcibiskup, že půjdu na další 
studium do Říma. Tam jsem prožil 
dva nádherné roky v Nepomucenu – 
papežské koleji (kněžském seminá-
ři).  
     V červnu 2021 jsem byl vysvěcen 
na jáhna za farnost Lidečko, a i když 
jsem v Lidečku nestrávil moc času, 
cítím se tu jako doma. Ta krajina v 
okolí a milí obětaví lidé mi asi nejvíc 

ných pokladů, ne v náhražkách jako 
jsou peníze, postavení nebo sláva. 
Víra v Boha, modlitba, úsměv a lás-
ka jsou mojí životní filosofií. Víru 
v Boha jsem dostal od prarodičů, 
modlitbu jsem si zamiloval postupně, 
úsměv je věc, která nic nestojí a umí 
dělat zázraky a láska je cit, který by-
chom měli s radostí přijímat ale i 
rozdávat kolem sebe. A o to se sna-
žím svým životem a postoji i já.  
     Věřím, že letos v červnu příjmu 
kněžské svěcení a 9. července od-
sloužím svou první mši svatou právě 
(u nás - v Lidečku. Snad to nebude 
pro všechny moc velkou zátěží po 
nádherné primici v minulém roce, ale 
věřím, že láska k Bohu, Pánu Ježíši i 
k Panně Marii nám pomůže zdolat i 
případné překážky. I touto cestou 
Vás chci poprosit o Vaši modlitbu a 
předem děkuji všem, kteří se jakým-
koli způsobem rádi zapojíte do pří-
pravy a realizace tohoto významného 
dne. I já na vás všechny pamatuji ve 
svých modlitbách. 

     Od dubna se mění systém stá-
tem garantovaných slev na 
jízdném, kraj zároveň zlevní 
převoz kol. 

     Od 1. dubna 2022 mění stát sys-
tém slev na jízdném ve veřejné do-
pravě. Nové podmínky se dotknou i 
cestujících ve spojích Integrované 
dopravy Zlínského kraje (IDZK).  
     „S účinností od 1. dubna budou 
děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let 
a senioři nad 65 let mít nárok na sle-
vu z jízdného ve výši 50 %. Sleva 75 
% z jízdného zůstane zachována 
pouze pro držitele průkazů ZTP ne-
bo ZTP/P,“ uvádí Ing. Martin Štět-
kář, jednatel společnosti Koordiná-
tor veřejné dopravy Zlínského kraje 
(KOVED), a pokračuje: „Nárok na 
slevu musí prokázat cestující od 15 
do 18 let a cestující nad 65 let plat-
ným osobním dokladem s fotografií, 
studenti ve věku 18–26 let student-
ským průkazem s fotografií. Děti do 
6 let se i nadále přepravují bezplat-
ně, stejně jako průvodci cestujícího 
držitele průkazu ZTP/P.“  

     Na linkách IDZK platí v součas-
né době kilometrický tarif. Cestující 
platí 1,20 Kč za kilometr jízdy + 9 
Kč nástupní sazbu. K platbě je mož-
né využívat hotovost, platební karty, 
mobilní telefon nebo karty Zetka či 
ODISka, které navíc umožňují zvý-
hodněný přestup mezi spoji do 30 
minut (cestující platí nástupní sazbu 
pouze v prvním spoji). Slevy se po-
čítají z plného jízdného a zaokrouh-
lují se vždy na celé koruny dolů.  
       

„Výše slev je nastavená státem, my 
na ni vliv nemáme,“ konstatuje Mar-
tin Štětkář. Zlínský kraj ovšem od 
dubna stanovuje jednotnou cenu za 
převoz kol, a to 10 Kč bez ohledu na 
délku trasy. Cena bude platit jak ve 
vlacích, tak v sezonních cyklobu-
sech. 

Mgr. Jan Malý 
manažer marketingu 
e-mail: maly@koved.cz 
tel.: +420 704 698 624 

OBYVATELSTVO r. 2021 muži ženy celkem 

počet obyvatel 922 908 1 830 

přihlášení k trvalému pobytu 7 10 17 

odhlášení z trvalého pobytu 13 15 28 

zemřelo 11 6 17 

narozeno 16 12 28 

průměrný věk   40 

mailto:maly@koved.cz
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     V sobotu 26. 2. 2022 se s roční pauzou podařilo usku-
tečnit masopustní - fašankový průvod naší obcí.  
     Jako každý rok organizoval tuto akci SDH Lidečko. 
Do tohoto veselého průvodu se zapojili nejen členové 
sboru, ale také další obyvatelé Lidečka a chodilo i hodně 
dětí – budoucí generace, za což všem patří velké podě-
kování.  

     Dále děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili při 
organizaci této akce: paním kuchařkám za výborné jídlo, 
fotografovi za fotoreport a fašankové video, Obci Lideč-
ko za spolupráci a také vám všem, našim spoluobčanům, 
kteří jste nás očekávali a byli velmi pohostinní. Těšíme 
se na všechny zase za rok. 

výbor SDH Lidečko 

     Na začátku prosince jsme mohli díky zapojení do pro-
jektu neformálního vzdělávání navštívit centrum ekolo-
gické výchovy Veronica v Hostětíně, kde jsme si (kromě 
jiného) povídali o lidových tradicích. Paní lektorku nejen 
překvapily znalosti dětí, ale dokonce se od nás dozvěděla 
mnoho nového o čertech. Představte si, že vůbec nevědě-
la, co je „prďa“.  
     Potom jsme si v kuchyni upekli vánočku. Byla tak 
dobrá, že některým nestihla ani vychladnout. Také jsme 
si zkusili vnitřní i venkovní dětské hry z dřívějších dob, 

předpovídat budoucnost podle našich babiček a nakonec 
jsme vyráběli vánoční ozdobu (figurku sněhuláka) z vl-
ny.  
     Podle pozdějších ohlasů od rodičů byly děti velmi 
spokojené a chtějí znovu někam jet. Už společně hledá-
me další možnosti. 
     V nejbližší době nás čeká kromě pomoci při úklidu 
obce procházka s biologem a také lov beze zbraně - výlet 
s mysliveckým průvodcem. 

Ing. Robert Šoman 
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     V lednu jsme v naší knihovně tvořili budky pro ptáčky. 
Tvoření se zúčastnila spousta dětí, o to víc našich chlapců, a 
tak máme radost, že jsme mohli společně tvořit budky a tím být 
užiteční pro naše ptáčky.  
     Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo v naší knihovně veliko-
noční tvoření.  
     Letošní Noc s Andersenem proběhne 22. - 23. dubna 
2022. Těšíme se na všechny naše třeťáčky. 

     Spolek Běhy Zlín pořádal v sobotu 19. března 35. ročník Josefské-
ho běhu. Jak z názvu vyplývá, závod se koná březnovou sobotu nej-
bližší svátku Josefa. Letošní desetikilometrový Josefský běh, respek-
tive výtěžek z něj, byl věnován Dětskému centru Zlín, které jej nako-
nec darovalo organizaci pomáhající ohroženým dětem přímo na 
Ukrajině. 

1  GARGULÁK Josef  1962  (Lidečko) 

    SYKORA run CZE 0:46:29 0:00:00  

2  ERNEST Leoš 1962 Titan Meniskus Lukov CZE 0:52:43 0:06:14  

3  BAUMGARTNER Eduard 1957 Radošovce SVK 0:53:04 0:06:35 

4  PETR Jiří 1954 Zlín - Kudlov CZE 0:54:19 0:07:50  

5  CHOCHOLÁČEK Marian 1961 Radošovce SVK 0:57:23 0:10:54 

     Díky postupnému uvolňování protiepidemických zařízení a neče-
kané nabídce volného termínu v KD jsme mohli uspořádat tradiční 
fašankovou zábavu. 
     Přestože na přípravu jsme neměli moc času (přibližně týden), díky 
ochotě a entuziasmu všech zúčastněných se dobrá věc nakonec poda-
řila a přes problémy s termíny kapel zábava proběhla, jak měla. Mys-
lím, že všichni návštěvníci byli spokojeni. Na tomto místě bych rád 
poděkoval předsedovi KPŠ Petru Gargulákovi, na kterém ležela tíha 
největší. 
     Peníze, které se nám podařilo vydělat, využijeme při pořádání 
Dětského dne, který už snad letos proběhne. Věřte, že se na něj těší-
me možná víc než děti...     

Ing. Robert Šoman 

     Zastupitelstvo obce sděluje všem obča-
nům, kteří mají zájem změnit územní plán, 
ať své žádosti podávají během tohoto roku.  
     V příštím roce zastupitelstvo obce jed-
notlivé žádosti projedná a v případě, že je 
schválí, tak požádá MěÚ ve Vsetíně o pro-
vedení změny územního plánu.  
     Upozorňujeme, že změna územního plá-
nu bude zpoplatněná. Provést změnu územ-
ního plánu trvá od 2 do 4 let. 

Ing. Vojtěch Ryza 
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     Znovu uplynulo pár 
měsíců a přišel čas na 
krátké shrnutí, co vše 
jsme v zimním období 
podnikli. V období Vá-

noc jsme již tradičně roznášeli Bet-
lémské světlo a vedoucí si udělali 
výlet na Lysou horu. V lednu jsme 
společně vykročili vstříc novému 
roku 2022. Každý z nás do něj vstou-
pil s mnoha očekáváními, ale přede-
vším s nadějí, že nás již snad opustí 
velmi omezující covidová opatření.  
     V průběhu celého ledna se konaly 
družinové schůzky a pro vedoucí se 
hlavním úkolem stalo vyladění ter-
mínů na letošní tábory. I když se 
může zdát, že v lednu přece do let-
ních prázdnin zbývá ještě spousta 
času, tak skutečnost je úplně jiná. 
Naplánování termínu, stavby a pře-
devším samotného programu jednot-
livých turnusů je opravdu náročné a 
všem vedoucím vezme opravdu hod-
ně času. Nicméně termíny jsou dány 
a všichni už se pomalu začínáme 
těšit, jaká dobrodružství na táborech 
letos zažijeme.  

     Jen co napadlo trochu sněhu, dru-
žinové schůzky se přesunuly ven. 
Vedoucí tak zpestřili svůj program a 
děti bobovaly, stavěly sněhuláky a 
užívaly si sněhových radovánek. 
     Se začátkem nového kalendářního 
roku se neodmyslitelně pojí registra-
ce. Každým rokem se naše středis-
ko zvětšuje a počet registrovaných 
pro letošní rok se vyšplhal až ke 
krásným 122 členů. Naše středisko 
by ale nemohlo fungovat bez podpo-
ry rodičů dětí, Obcí Lidečko a Horní 
Lideč a mnoho dalších sponzorů. 
Všem tedy patří velké poděkování za 
jejich důvěru a podporu našeho stře-
diska.  
     Pro správné fungování střediska 
je nutné mít i dobře vzdělané vedou-
cí. Pro všechny vedoucí byl uspořá-
dán zdravotnický kurz, kde mohli 
všichni své znalosti jak osvěžit, tak 
ještě více obohatit nebo získat úplně 
nové. Mimo to se vedoucí zapojují i 
do projektu výměny zkušeností. Ten-
to projekt funguje na principu ná-
vštěvy jakéhokoliv jiného střediska. 
Daný vedoucí stráví určitý čas na 

družinových schůzkách nebo nějaké 
střediskové akci a pozoruje fungová-
ní jiného střediska a následně přináší 
nové podněty do svého domovského 
střediska.   
     Na konci února došlo k eskalaci 
situace na Ukrajině. Zapojili jsme se 
tedy do sbírky pro Ukrajinu a podaři-
lo se nám získat mnoho potřebných 
věcí a materiálu, které snad pomohou 
těm, kteří to v těchto dnech nejvíce 
potřebují.  
     S příchodem jara se postupně dru-
žinové schůzky přesouvají ven. 
Ovšem je nutné zmínit a především 
poděkovat Obci Lidečko za rekon-
strukci klubovny. Klubovna je 
nádherně opravená a nyní i vybave-
ná. Stala se tak ještě lepším zázemím 
pro všechny děti a věříme, že bude 
nadále perfektně sloužit.  
     Do následujících týdnů vám pře-
jeme plno slunečných a radostných 
dnů. 

     za skauty 
Anna Nováková  

 

     za Skautské středisko Lidečko bych vám chtěla ze 
srdce poděkovat za vaši štědrost.  
     Děkujeme za všechny hmotné dary, váš volný čas při 
přípravě a balení materiálu i velmi rychlou reakci bez 
váhání. Ne nadarmo se říká, že kdo rychle dává, dvakrát 
dává. S prvním materiálem dodaným na Ukrajinu jsme 
byli neuvěřitelně rychlí, na místě byl již večer 1. března 
2022. 
     Společnými silami se nám podařilo vyslat materiál 
přímo na Ukrajinu (dvě velká auta) a další materiál při-
pravit pro vsetínskou Charitu (taktéž dvě velká auta).  
     Situace a potřeba věcí se rychle mění, a proto v těchto 
chvílích nechci psát co konkrétně je potřeba, protože než 
vám spadne tento Zpravodaj do schránky, situace může 
být zcela jiná. Z těchto důvodů doporučujeme sledovat 
FCB Skaut Lidečko/ Horní Lideč, web obce i hlášení 
rozhlasu. Informace průběžně aktualizujeme. 
     Nezvažujeme zajišťovat finanční sbírku. V těchto 
případech doporučujeme, abyste se obrátili pouze na pro-
věřené a zkušené organizace -  Člověk v tísni, Skautské 
krizové centrum Zlín, Paměť národa nebo Charitu ČR. 
     Ještě jednou děkuji všem dárcům i dobrovolníkům z 
řad skautů a skautek, jejich rodinám, ženám z ČČK, dě-
tem i maminkám a zaměstnancům Obce Lidečko. 

S pozdravem za Skautské středisko Lidečko 
Ludmila Rumánková Mužikovská 
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     Podle dochovaných materiálů 
vznikli holubáři v Lidečku po vytvo-
ření nových okresních celků na pod-
zim v roce 1960, kdy bylo Lidečko 
přičleněno ke Vsetínu jako nový spo-
lek, a to Československý svaz chova-
telů drobného zvířectva, místní orga-
nizace Lidečko. Tato činnost byla ve 
spolupráci s armádou, později tuto 
zájmovou činnost přebral SVAZA-
RM. 
     V Lidečku spolek založili bývalí 
členové spolku ve Valašských Klo-
boukách. Dnes již nežijící Ladislav 
Vaculčík, Bajza Jan, Miloslav Maty-
áš, Miloslav František, Daňo Franti-
šek a Knébl František z Horní Lidče 
a dále pak žijící Miloslav Kurtin, 
Alois Mikulaj z Pulčína. V dalších 
letech spolek narůstal a nejširší zá-
kladna byla v roce 1965 a v roce 
1968 shodně 18 členů. Ve spolku 
byli sdruženi chovatelé poštovních 
holubů, okrasných holubů, dále cho-
vatelé králíků, drůbeže, koz, ovcí, a 
chovatelé kožešinových zvířat.  
     V Lidečku bylo nejvíce organizo-
váno chovatelů poštovních holubů, 
kteří fungují i dodnes. Hlavní činnost 
MO Lidečko spočívá v závodech 
holubů starých i mladých na různě 
dlouhých tratích. V roce 1992 jsme 
vybudovali vlastní chovatelský areál 
v Lidečku vedle obchodu Jednota. O 
toto se nejvíce zasloužil Jiří Buček 
spolu s ostatními členy.  
     V letech 2002 – 2004 jsme patřili 
do Oblastního sdružení Uherské Hra-
diště, pásmo 4. Od roku 2005 je za-
loženo OS Valašsko, ve kterém jsme 
členy. OS Valašsko sdružuje holubá-
ře z Lidečka, Pozděchova, Vsetína, 
Halenkova, Podlesí a Valašského 
Meziříčí. V Lidečku nejdéle holubaří 
Miroslav Kurtin, a to od roku 1961. 
V současné době spolek sdružuje 23 
členů z Lidečka a okolních vesnic.  
     Závodní plán OS Valašsko na rok 
2022 sčítá cca 23 závodů dospělých 
holubů a 9 závodů mláďat nejen ČR, 
ale i v zahraničí. Nejdelší závod, kte-
rý naše holuby čeká, je Brusel 
(vzdušnou čarou cca 990 km). Nej-
lepší jedinci tuto vzdálenost zvlád-
nou ještě ten den, ostatní následující. 

Holubáři v Lidečku se pravidelně 
schází při nasazování a uzavírání 
výsledků každou sobotu a neděli, 
letos tedy od 29. 4. do 25. 9. 2022. 
Holubi se na závody přemisťují ve 
speciálních košovacích boxech a pře-
pravují se auty. Po ukončení všech 
závodů musíme holuby nechat odpo-
činout a připravit na další sezónu 
(přeléčit, přeočkovat). Chovatelství 
holubů nám všem přináší spoustu 
radostí a zážitků, ale také hodně sta-
rostí a náklady s tím spojené. 
 
ZAJÍMAVOSTI O HOLUBECH 

     Od 16. století byli holubi využí-
vání coby poslové zpráv, především 
se tohoto přenosu využívalo v době 
válek. Holubi by nošení zpráv zvládli 
i v této době, ale už se k této činnosti 
nevyužívají. Holubi se můžou pyšnit 
vysokou inteligencí v orientaci, což 

je obdivuhodné. Rychlost letu ovliv-
ňuje převládající vítr a počasí vůbec. 
Poštovní holub letí ve výšce 200 - 
300 m, v ideálních podmínkách mů-
že vyvinout až rychlost 150km/hod. 
Holub má výborný zrak, z výšky jed-
noho kilometru dokáže dohlédnout 
do vzdálenosti 80 km. Holubice je 
symbolem míru. 
     Český poštovní holub Ali byl 
roku 2010 nejrychlejší na neoficiál-
ním mistrovství světa v jihoafrickém 
Sun City. Uspěl v konkurenci 3 000 
holubů z celého světa. Český holub 
zvítězil v závodu Million Dollar, 
který je největším závodem na světě. 
Majitel holuba Karel Klemens z Dol-
ního Benešova – Zábřehu, tak získal 
své prozatím největší ocenění. Více 
zajímavostí se dočtete na webu 
www.kotrlak.cz. 
      

 
     Žádáme naše občany, aby do konce dubna ořezali větve stromů 
a keřů, které přesahují přes jejich pozemek na komunikace a chod-
níky a to z důvodu údržby a zajištění odvozu odpadu. 
     Pokud tak neučiníte do konce dubna tohoto roku, budou přesa-
hující větve odstraněny pracovníky Obce Lidečko.  

Zbyněk Kulíšek – místostarosta obce 
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17.04.2022 Velikonoční zábava 

30.04.2022 Jarní ples 

30.04.2022 Stavění máje 

08.05.2022 Výroční schůze SDH Lidečko 

17.05.2022 Koncert ZUŠ pro ZŠ 

17.05.2022 Besídka ke Dni matek 

29.05.2022 První svaté přijímání 

04.06.2022 Setkání schol 

05.06.2022 Slavnost Ducha svatého = Pouť na Pulčínách 

12.06.2022 Dětský den 

14.06.2022 Závěrečný koncert ZUŠ 

16.06.2022 Slavnost Těla a Krve Páně = Boží Tělo 

18.06.2022 Den otevřených lesů  

03.07.2022 Festival dechových hudeb 

05.07.2022 Taneční zábava s kapelou Reflexy - Račné 

09.07.2022 Primice - František Šary 

16.07.2022 Netradiční hry 

07.08.2022 Hasičská soutěž  
„O putovní pohár Čertových skal“ 

14.08.2022 Dožínky v Horní Lidči 

04.09.2022 Hasičská soutěž veteránů 

18.10.2022 Setkání seniorů 

29.10.2022 Tradiční Lidečkovský jarmark 

19.11.2022 Hodová zábava 

20.11.2022 Pouť - hody 

03.12.2022 Zahájení mikulášské obchůzky 

4.- 6.12.2022 Mikulášská obchůzka obcí 

10.12.2022 Adventní duchovní obnova 

prosinec Česko zpívá koledy s Deníkem 

28.12.2022 Vánoční koncert 

 

 

 

 

     Sociální služby poskytujeme nejen přímo ve Zlíně, 
Malá 5654 a ve Valašské Polance 300, kde máme deta-
šované pracoviště, ale také v přilehlém okolí cca větši-
nou do 20 km od Zlína a Valašské Polanky. V případě 
potřebnosti je možné služby zajistit i ve větší dojezdové 
vzdálenosti, než je 20 km, ale s ohledem na naléhavost 
nepříznivé sociální situace a možnosti střediska. 
     Snažíme se individuálně řešit nepříznivou sociální 
situaci nejčastěji seniorů a osob se zdravotním postiže-
ním, díky pečovatelské službě, osobní asistenci a sociál-
ně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. péče je poskytována v přirozeném soci-
álním prostředí. 

Pečovatelská služba 
     Je terénní sociální služba poskytovaná seniorům a 
osobám se zdravotním postižením, kteří mají díky své-
mu věku, nemoci nebo postižení sníženou soběstačnost 
a vyžadují pomoc další osoby. Provozní doba je denně 
od 6.00 - 22.00 h včetně víkendů a svátků. 

Osobní asistence 
     Je terénní sociální služba poskytovaná osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění, mentálního nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu druhé osoby. 
Provozní doba je neomezeně (denně včetně víkendů a 
svátků). 

Sociálně aktivizační služby 
     Je terénní sociální služba poskytovaná seniorům ne-
bo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociál-
ním vyloučením. Provozní doba je od pondělí do pátku 
v době od 8.00 - 16.00 h. 
    

     Díky profesionálnímu a láskyplnému přístupu pra-
covníků se velmi rychle naše služby dostávají do pově-
domí veřejnosti, jelikož mezi naše zásady, na kterých si 
zakládáme a dodržujeme, patří: 

 úcta k člověku s ohledem na dodržování etických a 
morálních zásad, 

 respektování práva volby, rovnoprávnosti a práva na 
individuální přístup, 

 flexibilita a podpora co největší samostatnosti klien-
tů, 

 profesionalita a lidský přístup. 
 
Petra Hlůšková 
vedoucí střediska Zlín 
telefon: 601 151 311 
e-mail: hluskova@pecevcelka.cz 
 

Nemusíte být na to sami! 
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     Rozběhl se nám rok 2022 a tím nám 
skončil zasloužený odpočinek od fotbalu. 
Vnímáme, že jsme nabrali nějaké to kilo 
navíc, a víme, že je třeba začít pořádnou 
přípravu do jarní části a natrénovat na celý 
rok. Vidíme sami na sobě, že jsme si zvyk-
li na pohodlí i díky covidu-19. Pár tréninků 
trvalo, než jsme se naučili pravidelnosti, 
pořádně „zamakat“ a opravdu naplno začít 
trénovat. Můžu s radostí říct, že příprava a 
tréninky A mužstva, pod vedením trenéra 
Radka Číže, kdy jsme běhali v kopcích, 
hráli fotbal ve sněhu a atd..., měly opravdu 
úroveň a hlavně skvělou účast cca okolo 
12 fotbalistů na každém tréninku v úterý a 
pátek. Odehráli jsme 4 přátelská utkání: s 
Valašskymi Příkazy (3:0), s Valašskými 
Klobouky (4:0), s Francovou Lhotou (1:2) 
a generálka s TJ Bylnice. Jsme moc rádi, 
že máme hráče z naší vesnice v každé kate-
gorii. 
     Pod trenérem dorostu Petra Žídka pří-
pravu „odmakali“ i dorostenci a připravují 
se na mistrovské utkání. Taktéž naši žáci a 
přípravka, které vedou trenéři Roman Mi-
kulášek (žáci) a Jarek Buček (přípravka), 
se soustředí na přípravu a trénování. Jsme 
taky rádi, že máme B tým společně se 
Študlovem a můžeme tam využít i naše 
dorostence a hráče, kteří nedostávají tolik 
šancí v A týmu. 
    Po dvouleté pauze jsme mohli udělat 
výroční schůzi, poprvé v malém sále kul-
turního domu, za účasti 54 členů a 2 hostů 
(starosta obce Vojtěch Ryza a předseda 
hasičů Karel Kubica). Jsme rádi,  že po 
letech jsme navázali přátelské vztahy mezi 
hasiči a sportovci. Jedním z bodů bylo taky 
volba nového předsedy klubu. Děkujeme 
Pavlu Kalíkovi za jeho 4letou činnost před-
sedy klubu. Zůstává jako vedoucí A muž-
stva. Po hlasovaní byl navržen a zvolen 
Roman Hyžák. 
     Děkujeme starostovi obce, který podě-
koval všem, co se aktivně podílejí na cho-
du SK Lidečka a starají se o děti, mládež a 
všem, co se zapojují  a pozvedají náš fot-
bal. 
     Jsme rádi, že jsme mohli mít mši svatou 
za živé a zemřelé členy SK Lidečko. 
   Chtěli bychom vás všechny pozvat na 
velikonoční zábavu, která se bude konat 
17. 4 v kulturním domě v Lidečku. K tanci 
a poslechu nás budou provázet Kosovci. 
Všichni jste zváni, občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na vás. 

15. kolo 27. 3. ne 15.00 SK Lidečko Prlov 

16. kolo 3. 4. ne 15.30 Příluky SK Lidečko 

17. kolo 10. 4. ne 15.30 SK Lidečko Jablůnka 

18. kolo 16. 4. so 16.00 Poličná SK Lidečko 

19. kolo 24. 4. ne 16.00 SK Lidečko Prost.Bečva 

20. kolo 1. 5. ne 16.30 Hovězí Sk Lidečko 

21. kolo 8. 5. ne 16.30 SK Lidečko Ratiboř 

22. kolo 15. 5. ne 10.15 Slavičín B SK Lidečko 

23. kolo 22. 5. ne 16.30 SK Lidečko Dolní Bečva 

24. kolo 29. 5. ne 17.00 Choryně SK Lidečko 

25. kolo 4. 6. so 17.00 Krhová SK Lidečko 

26. kolo 11. 6. so 17.00 Halenkov SK Lidečko 

27. kolo 19. 6. ne 10.00 Brumov B SK Lidečko 

18. kolo 17. 4. ne ?? sd Hošťá./Jablůnka SK Lidečko 

19. kolo 23. 4. so 13.00 SK Lidečko Halenkov 

20. kolo 30. 4. so 13.30 Juřinka SK Lidečko 

21. kolo 7. 5. so 13.30 SK Lidečko sd Ratiboř/Kateřinice 

22. kolo 14. 5. so 10.00 sd H.Lideč/V. Příkazy SK Lidečko 

23. kolo 21. 5. so 13.30 SK Lidečko Hutisko 

24. kolo 28. 5. so 13.00 sd Ústí/V.Polanka SK Lidečko 

25. kolo 4. 6. so ?? Horní Bečva SK Lidečko 

26. kolo 11. 6. so 13.30 SK Lidečko sd Kelč B/Police 

27. kolo 19. 6. ne 10.00 Jarcová SK Lidečko 

28. kolo 25. 6. so 13.30 SK Lidečko sd Vidče/V. Bystřice 

13.kolo 10. 4. ne 13.00 SK Lidečko sd Podlesí/Hrachovec 

14.kolo 17. 4. ne 13.30 sd Kelč/Rajnochovice SK Lidečko 

15.kolo 24. 4. ne 13.30 SK Lidečko sd V.Bystřice/Vidče 

16.kolo 1. 5. ne ?? volný los SK Lidečko 

17.kolo 8. 5. ne 14.00 SK Lidečko sd Vigantice/Hutisko 

18.kolo 16. 5. po 17.00 sd Kateř./Hošťálková SK Lidečko 

19.kolo 22. 5. ne 14.00 SK Lidečko Juřinka 

20.kolo 29. 5. ne 13.30 sd Podlesí/Hrachovec SK Lidečko 

21.kolo 5. 6. ne 14.00 SK Lidečko sd Kelč/Rajnochovice 

22.kolo 12. 6. ne 14.00 Juřinka SK Lidečko 

     Tímto chceme všem poděkovat za podporu a pomoc. Budeme rádi, 
když nás přijdete podpořit  a budete chodit na fotbal přípravky, žáků, 
dorostu, B týmu i A týmu, protože netrénujeme a „nemakáme“ jen pro 
sebe, ale hlavně pro vás, abychom vám mohli dělat radost tím, co má-
me strašně rádi my i vy - a to je náš fotbal v Lidečku. 
    Přejeme krásné a požehnané dny v kruhu rodiny, přátel a fotbalu 
nazdar. 

Roman Hyžák 
předseda klubu 
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     Vážení občané,  
     možná se domníváte, že naše 
pravidelné upozorňování na dodržo-
vání požární ochrany je téměř zby-
tečné, ale opak je pravdou! Stále 
častěji se hasiči v různých částech 
naší republiky, a náš okres není vý-
jimkou, potýkají s velkým množ-
stvím požárů způsobených neodbor-
ným spalováním biologických odpa-
dů ze zahrad nebo dokonce pálením 
suchých porostů, což je zakázáno. 
Věnujte proto, prosíme, pár minut 
přečtením těchto řádků a hlavně 
dodržujme níže uvedená pravi-

dla stanovená zákonem při pá-

lení klestů, především pro svoji 
bezpečnost, bezpečnost druhých 
osob, čímž předejdete škodám na 
majetku nebo finančním postihům. 

     Vypalování trávy je v ČR zaká-
záno hned 3 zákony: zákonem o 
požární ochraně, zákonem o ochra-
ně přírody a krajiny a zákonem o 
myslivosti ve znění pozdějších 
předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) 
zákona č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů, nesmí fyzická osoba provádět 
vypalování porostů, jinak se dopustí 
přestupku. Za tento přestupek lze 
uložit pokutu do výše 25 000 Kč. 
      

     Kontrolované spalování přírod-
ních materiálů po úklidu zahrad mo-
hou provádět fyzické osoby za pod-
mínek stanovených dotčenými zá-
kony (zákon o požární ochraně, zá-
kon o ovzduší, zákon o lesích, zá-
kon o odpadech a další) a za podmí-
nek stanových vyhláškami obcí a to 
na přiměřeně velikých hromadách 
za přítomnosti dospělé osoby a s 
připravenými prostředky k možné-
mu hašení. 

1) Provádí se elektronicky přes for-
mulář na webových stránkách HZS 
kraje: https://www.hzscr.cz/clanek/
hzs-zlinskeho-kraje-menu-

informacni-servis-evidence-
paleni.aspx 

2) V případě, že nemáte možnost 
zadat pálení výše uvedeným způso-
bem, můžete jako náhradní způsob 
volat telefonní číslo 950 670 288. 
3) Hlášení pálení se NIKDY nepro-
vádí na telefonních číslech tísňo-
vých linek 112 nebo 150. 
     Nahlášením pálení se předejde 
zbytečnému výjezdu jednotek hasi-
čů! 
 
 

 velikost hromady klestí je nutno 

volit tak, aby shořela v době, kdy 
je na místě přítomen dozor, 

 při náhlém zhoršení počasí nebo 

silném větru je pálení nutné ihned 
přerušit a oheň uhasit,  

 místo pro pálení se izoluje pruhem 

širokým nejméně 1 m, kde budou 
odstraněny hořlavé materiály až na 
minerální půdu (zeminu), 

 místo spalování se zabezpečí do-

statečným množstvím hasebních 
látek, 

 místo pálení lze opustit až po úpl-

ném uhašení ohně, 

 po dobu 5 dnů nebo do vydatného 

deště je nutno místo pálení pravi-
delně kontrolovat, 

 příjezdové cesty vedoucí k místům 

spalování nesmí být zataraseny, 

 spalovat klest lze pouze v bezpeč-

né vzdálenosti od obytných nebo 
hospodářských objektů, 

 osoba mladší 15 let nemůže odpad 

spalovat bez přítomnosti osoby 
starší 18 let, která je spalováním 
pověřena. 

 
     Pokud se i přes dodržení veške-
rých opatření vypalování vymkne 
kontrole, volejte hasiče prostřednic-
tvím tísňových linek 150 nebo 112. 

preventista SDH Lidečko 

Zákony plošné vypalování 
porostů zakazují. 

Pálení přírodních materiálů 
po úklidu zahrady je možné. 

Hlášení pálení místně              
příslušným HZS krajů 

Pravidla pro pálení 
biologického materiálu: 

     Dovolte mi, abych jménem svým i jménem Spo-
lečenského klubu Lidečko poděkovala p. Janu Brhlo-
vi z čp. 225 za dlouholetou spolupráci.  
     Pan Brhel patří k zakládajícím členům Společen-
ského klubu. Po celých 22 let byl pan Brhel platným 
členem Společenského klubu. Vždy se zapojoval do 
pořádaných akcí, nikdy neodmítl pomoc. K 1. 1. 
2022 se p. Brhel rozhodl uvolnit své místo zástupce 
Zahrádkářů ve Společenském klubu mladším.  
     Věříme, že p. Brhel na Společenský klub nezane-
vře a bude se i nadále zúčastňovat pořádaných akcí a 
občas nám pomůže.  DĚKUJEME.  

Ing. Marcela Unzeitigová 

      

      NEBOJSOVÉ se od března opět scházejí a pilně nacviču-
jí dvě různá kulturní vystoupení.  
     Jedno předvedou 20. dubna 2022  uživatelům Domova 
důchodců HARMONIE ve Vsetíně a druhé připravují na     
5. května 2022  pro seniory z Horní Lidče na jejich tradiční 
Besedu s důchodci.  
     Těšíme se, že jim svými kulturními programy přineseme 
kus dobré jarní nálady.        

R.Kopečková 

Smlouva o dílo na II. etapu cyklostezky je podepsána s tím, 
že Rada Zlínského kraje podpořila mimořádnou dotaci. 
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     SDH Lidečko srdečně zve všechny své členy 
k okrskové oslavě svátku sv. Floriána, která bude 
spojená s oslavou 110. výročí založení SDH Lideč-
ko. Tyto oslavy se uskuteční  

 
Program oslav bude následující: 

 9:30 h sraz uniformovaných členů u Spol. centra 

 10:30 h mše svatá v kostele sv. Kateřiny 

 12:00 h oběd ve velkém sále Spol. centra 

 13:00 h slavnostní schůze, předání ocenění 

 diskuse 

 volná zábava 
 

     Na hojnou účast všech členů našeho sboru se při 
této slavnostní příležitosti těší  

výbor SDH Lidečko. 

     Doporučujeme dětem a celým jejich rodinám, 
aby si zapsaly do kalendářů a diářů, že dne 12. 6. 
2022 se uskuteční DĚTSKÝ DEN v Lidečku - 

odpoledne plné her, zábavy a radosti k příležitosti 
svátku Dne dětí.  
     Věříme, že se na tuto akci těšíte společně 
s námi. Bližší informace budou obvyklým způso-
bem včas zveřejněny. 
 

     V neděli 3. 7. 2022 se uskuteční v kulturním 
areálu u Čertových skal 32. ročník Festivalu decho-
vých hudeb v Lidečku. 
     Účast přislíbily tyto kapely: TRNKOVJANKA, 
KRUMSÍŇANKA, SVATOBOŘÁCI a místní 
LIDEČANKA. 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 

 

11. dubna - 22. dubna 2022      od 7.00 - 18.00 h 
Společenské centrum - vchod od mateřské školy 

     Co můžete darovat? Věci zachovalé, čisté a nepo-
škozené. Oděvy, oděvní doplňky, párovou obuv, bytový 
textil a hračky. Vše 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. 


