Lidečko
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Správní obvod: Vsetín

GPS souřadnice: 49.203031N, 18.051300E

Nadmořská výška: 445 m n. m.

První pís. zmínka: 1424 (596 let)

Počet obyvatel: 1 825

PSČ: 756 12

Adresa URL: www.lidecko.cz

Historie obce Lidečko
Brzy po začátku husitských válek ovládl brumovské panství král Zikmund, který jeho části rozdal do
zástavního držení. Miroslavovi z Cimburka takto v roce 1424 předal vesnice Bylnici, Štítnou, Lačnov, Horní
Lideč, Lidečko, Poteč, Študlov a Nedašov. Zápisem tohoto aktu vstoupilo Lidečko poprvé do historie. Jedná
se o první písemnou zmínku o obci. Správou dlouho obec spadala pod brumovské panství. Od roku 1850
náleželo Lidečko k soudnímu okresu klobouckému, později valašskoklobouckému a politickému okresu
uherskobrodskému. Dvojkolejnost začlenění obce byla zrušena roku 1949. Od tohoto roku až do roku 1960
patřila obec Lidečko pod okres Valašské Klobouky. Správní reformou v roce 1960 pak byla obec
přičleněna pod okres Vsetín.
Název obce se objevuje ve starších pramenech ve tvarech např.: z Lidcze (1509), ves Lidče Kostelní (1518),
Dolnij Lidczy (1575), Licz (1633), Dolni Lydcze (1670), Unter Litz (1720), Dolny Lič (1846), Lidečko (1872). Název je
odvozen patrně od osobního jména Ľuděk.
Lidečko velmi utrpělo při vpádu Tatarů v roce 1663 (údajně zajato a zabito 234 lidí), následně pak
vpádem Turků v roce 1683 a Kuruců v roce 1707 (zahynulo 12 lidí).
Podle druhého lánového rejstříku z roku 1670 stálo v Lidečku 52 usedlostí, z toho 35 bylo osídlených a
17 bylo pustých. Žili zde 2 láníci, 27 půlláníků, 2 čtvrtlánici a 4 domkaři. Dědina byla převážně
zemědělskou, částečně pasekářskou obcí s místním dřevařským průmyslem. V roce 1924 se v
Lidečku uvádějí 2 mlýny, 2 hostince, kovář a podkovář, obchod se smíšeným zbožím, krejčí
obuvník a stolař. V roce 1935 se uvádějí mlýn, pila, 2 hospody, kapelník, kolář, 2 kováři, 3 krejčí, 2
obuvníci, porodní asistentka, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky a 2 truhláři, dále
Lesní revír (1911, 1924) a lesní správa (1930, 1939) velkostatku Brumov, pobočka nábytkářské firmy
Kohn ze Vsetína (1905), pilařský průmysl (1946) G. Moqueaux, (1948) n. p. Moravskoslezské pily Šumperk,
výroba cementového zboží (1924, 1935, 1939), Spořitelní a záložní spolek v Lidečku (1924, 1935).

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/10227/lidecko/historie/
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