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

Současnost obce Lidečko
Obec má všechny inženýrské sítě, které byly vybudovány až po roce 1989. Začínalo se s rozvodem
pitné vody. V roce 2001 nasledovala celoplošná plynofikace obce, která se vybudovala v rámci celého
Hornolidčanska.
Výstavbou splašková kanalizace pro všechny stavby v obci a stavbou nové centrální ČOV (čističky
odpadních vod) v roce 2006 v rámci akce ČRB (čistá řeka Bečva) byly dokončeny všechny potřebné
sítě obce. Její realizace se uskutečnila pod záštitou Mirko-regionu Vsetínsko. ČOV bude v blízké
budoucnosti sloužit taky pro obce Valašská Senice, Francová Lhota, Střelná a Lačnov.
Obec Lidečko dále po roce 1989 vybudovala nový sportovní areál s tenisovým kurtem, dobudovala nový
Obecní úřad. Postavila novou bytovku se 16 byly pro občany Lidečka. Provedla rekonstrukci kulturního
areálu pod Čertovými skálami.
V rámci splaškové kanalizace rekonstruovala veškeré komunikací v obci s novým živičným povrchem.
Provedla přestavbu základní školy, výstavbou nové mateřské školy a tělocvičny a vybudovala nové
travnaté hřiště nad školkou. Významně se podílela při rekonstrukci sinice E/57 pod kostelem a ve
středu obce.
V roce 2008 zahájila přestavbu Hasičské zbrojnice s výstavbou výstavní síně. V roce 2009 bude
zahájena výstavba nového kulturního domu.
Kromě kulturních a společenských akci s partnerskou obcí Záriéčie ze Slovenska realizuje společné
investiční projekty v rámci příhraniční spolupráce, jako byla například výstavba Informačního
kulturního centra s napojením na veřejný internet, nebo připravovaný projekt rekonstrukce šaten.
Občanské spolky v Lidečku jsou odedávna nedílnou součástí života obce. Prostřednictvím jejich
činností a vzájemné spolupráce se uskutečňují veškerý kulturní, společenský a duchovní život v
obci. Nejstarší organizaci je Sbor dobrovolných hasičů z roku 1910, který v roce 2010 oslaví 100 let od
svého založení. Naopak nejmladší organizovanou složkou je Společenský klub, založený 25.10.1999,
který veškeré činnosti spolků zaštiťuje. V obci jsou dále tyto spolky: ČCK, myslivecké sdružení
Černava, holubáři, zahrádkáři, včelaři, LTK (lyžařský a turistický klub), SK (sportovní klub
kopané), ochotnické divadlo, Junák - svaz skautů a skautek ČR, malá a velká Schola, taneční soubor
dětí Valášek, klub důchodkyň, Spolek pro rodinný život, KPŠ (klub přátel školy), cvičení a práce s
dětmi. Velmi významnou úlohu společenského života sehrává dechová hudba Lidečanka. V obci je
registrovaná jedná politická strana KDU-ČSL Lidečko
Lidečko patří k vesnicím, kde se stále v hojném počtu udržují různé výroční obyčeje a
obřady. Řadou drobných zvyků a blahonosných pověr je doprovázen Nový rok. Krátce po novém roce
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chodí po dědině Tři králové. Masopustní období ukončují fašanky s pochováváním basy.
Nejvýznamnějším svátkem jara jsou Velikonoce. Velikonoční pondělí patří mrskačce. Neodmyslitelnou
součástí jara je také upalování čarodějnic či stavění a kácení máje. K počátku léta je to průvod
o Božím těle a na podzim hody k svátku sv. Kateřiny. V zimě je to obchůzka masek ("čertů") na svatého
Mikuláše, k Vánocům a zvykům s nimi spojenými patří také svatoštěpánská koleda. Od roku 1921
působí v obci dechová hudba Lidečanka. V areálu pod Čertovými skálami se každoročně první
červencovou neděli koná Mezinárodní festival dechových hudeb.
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