
Vážení spoluobčané, 
končí další volební období a tak si 

myslím, že je namístě, abychom zreka-
pitulovali uplynulé čtyři roky a složili 
účty z odvedené práce našeho obecní-
ho úřadu a zastupitelstva. Snažili jsme 
se zabývat všemi oblastmi života naší 
obce. Zvyšovala se vybavenost, posta-
vily se nové objekty, opravovali jsme 
budovy, investovali do školství, bydle-
ní, podporovali jsme spolky, kulturu, 
sport apod. Co je ale tím hlavním uka-
zatelem, hlavním kritériem pro hod-
nocení uplynulých čtyř let? Pro každé-
ho je důležité něco jiného, každý z vás 
na to může mít trochu jiný názor. Jed-
ním z ukazatelů, vypovídajících o vý-
voji obce, je hodnota obecního majet-
ku a jeho růst. Pro zajímavost uvádím, 
že v roce 1998, kdy jsem začal staros-
tovat, byla účetní hodnota majetku 101 
milion korun. V roce 2014 je hodnota 
obecního majetku 360 milionů korun 

(včetně vybudované splaškové kanali-
zace). Nárůst činí za čtyři volební ob-
dobí cca 260 milionů korun. Paralelně 
s tímto údajem poskytujeme informa-
ci o zadluženosti obce. K dnešnímu 
dni má naše obec dluh ve výši 4,3 mi-
lionu korun. Na kanalizaci zbývá za-
platit do roku 2019 dluh 3,3 milionu 
korun, úvěr na výstavbu bowlingu vy-
kazuje zůstatek 1 milion korun splatný 
v roce 2016. Ve vztahu k rozpočtu je to 
minimální zadlužení, pokud bychom 
jeden rok neinvestovali, dluh jednorá-
zově zaplatíme. Dá se říct, že obecní 
majetek byl zhodnocován hlavně díky 
dotacím, převážně evropským. 

Zastupitelstvo za čtyři roky zaseda-
lo 28 x a projednalo 730 bodů.

Nejdůležitější témata, kterými se za-
stupitelstvo zabývalo, se pokusím po-
psat v následující části listů formou 
otázek a odpovědí. Budeme rádi, po-
kud si na základě následujících řád-

ků uděláte obraz o naší práci. Jsme si 
samozřejmě vědomi toho, že ne všech-
no se vždy ideálně povedlo. Rozsah 
naší činnosti je poměrně velký, na ře-
šení některých problémů mohou být 
různé názory. Také si vás dovolujeme 
seznámit s našimi představami o dal-
ším možném rozvoji Horní Lidče. Vy 
sami si ale položte otázku, jak se nám 
v Lidči žije, jak je obec vybavená, jak 
se za poslední léta změnila. Celkový 
obraz vesnice netvoří jenom stavby 
a prostory. Její charakter určují hlav-
ně lidé. Chtěl bych na tomto místě po-
děkovat všem, kteří se veřejně anga-
žují, kteří pomáhají spoluobčanům, 
obci, kteří se věnují dětem, spolkové-
mu životu. Děkuji za odvedenou prá-
ci svým nejbližším spolupracovníkům 
a členům zastupitelstva naší obce. 
Přeji nám všem, aby Horní Lideč byla 
dobrým místem k životu. 

Josef Tkadlec, starosta
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Co najdete v tomto čísle:
` Starosta informuje
` Co vše se změnilo v obci za poslední 4 roky
` Proč bude v Lidči kruhová křižovatka?
` Co obci přináší betlém?

` Jak to vypadá se stavebními místy v Lidči?
` Stavba dětského hřiště v areálu mateřské školy.  
` Jak se daří spolkové činnosti?
` Projekty realizované v letošním roce
` Jaké jsou plány na další 4 roky?

ObecNÍ LISty
HORNÍ LIdeČ
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✔	byla postavena budova betlému 
včetně betlémské scény, v letošním 
roce v betlému vznikla nová expo-
zice Cyrila a Metoděje

✔	sportovní areál rozšířil nabídku 
služeb o bowling

✔	mateřská škola má nová okna, bu-
dova je zateplená s novou fasádou, 
zmodernizovaly se třídy, byly vy-
měněny rozvody vody a tělesa 
ústředního topení, opraveny umý-
várny a vnitřní kanalizace 

✔	Dům s pečovatelskou službou má 
nová okna, opravené balkony,  bu-
dova je zateplená s novou fasádou

✔	hřbitov má nové uličky, žulové ob-
rubníky, opravila se hlavní cesta, 
do konce roku bude provedena vý-
sadba zeleně 

✔	v rámci revitalizace centrální čás-
ti obce vznikla nová parkoviště, 
chodník pod nádražím, chodníky 
okolo mateřské školy, bezbariérový 
přístup k budově obecního úřadu, 
prostor bude doplněn mobiliářem 
a ozeleněn 

✔	ve stavebním obvodu jsou nové ka-
nalizace, přípojky elektro, rozvody 
plynu, zpevňují se cesty

✔	k obrázku u vysílače byl položen 
asfaltový koberec

✔	podařilo se nám po dvou letech 
vyjednávání zajistit nový asfalto-
vý koberec silnice na katastru naší 
obce směrem ke Francově Lhotě 

✔	v půdních prostorách budovy 
knihovny byly vybudovány  nové 
klubovny pro Valášek a skauty

✔	byla vyměněna okna v knihov-
ně, interiér byl doplněn nábytkem, 
u knihovny vzniklo  nové parkoviště 

✔	byl schválen územní plán obce, 

Co všechno se v Lidči změnilo za uplynulé čtyři roky?

Domov pokojného stáří

Bowling

Betlém
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Proč bude v Lidči kruhová křižovatka?

vznikla strategie příhraniční spo-
lupráce 

✔	opravilo se parkoviště u prodejny 
S-Market

✔	obecní byty v bytovce č.p. 227 mají 
nová okna

✔	byl vybudován  sklad pro hasiče 
ve sportovním areálu 

✔	opravily se chodníky před poštou 
a Jednotou

✔	sklad u myslivecké chaty má novou 
střechu

✔	byla zrestaurována socha P. Marie, 
v prostoru vznikl  nový park

✔	bylo namontováno zábradlí podél 
potoka směrem do kočičiny

✔	finančně jsme se podíleli na ven-
kovním nátěru kostela, pořízení 
sochy sv. Václava a sochy P. Marie 
v kostele

✔	obecními slavnostmi jsme si připo-
mněli: 750. výročí založení obce, 
100 let dobrovolných hasičů, 10 let 
národopisného souboru Valášek

✔	podíleli jsme se na vzniku Knihy 
pohádek a pověstí

Když jsme před několika lety za-
čali řešit situaci nevyhovujícího sta-
vu křižovatky u kostela, vůbec nás 
nenapadlo, že to způsobí poměr-
ně velkou názorovou polemiku. Po-
kusím se tedy ještě jednou popsat 
přípravu a důvody, které vedly k 
rozhodnutí o výstavbě kruhové kři-
žovatky. Správcem komunikace a 
tedy i investorem akce je Ředitel-
ství silnic a dálnic Zlínského kraje. 
Po dohodě s ním naše obec nechala 
zpracovat studii opravy křižovatky 
ve dvou variantách. První varianta- 
oprava stávající křižovatky, druhá 
varianta-kruhová křižovatka. Obě 
řešení vycházela cenově přibližně 

stejně, tj. cca 11mil. Kč.  Dodatečně 
bylo rozhodnuto, že křižovatka bude 
mít oproti původnímu záměru kva-
litnější  betonový povrch, proto bu-
dou  náklady vyšší.   Pokud by se 
přistoupilo pouze k opravě křižovat-
ky, nevyřešil by se problém s řidi-
či, kteří projíždějí zvýšenou rychlos-
tí ve směru od Valašských Klobouk 
ke Vsetínu. Je potřeba si uvědomit, 
že v tomto úseku  trasy budou umís-
těny dva nové přechody pro chodce. 
Dalším důležitým argumentem bylo 
vyřešení čtvrté komunikace, která 
řeší příjezd  ke kostelu, hřbitovu a 
betlému. Kdo tu situaci zná, ví, jaké 
problémy na této komunikaci půso-

bí provoz hlavně v neděli, kdy se ke 
kostelu sjíždějí auta nejenom z Lid-
če, ale také z okolních obcí a chodci 
se proplétají mezi vozidly. Autobu-
sy se ke kostelu a betlému dostávají 
stávajícím nájezdem jen s obtížemi.  
Pro názornost předkládáme zákres 
nové křižovatky do fotografie pro-
storu u kostela. Kruhová křižovatka 
bude dostatečně velká, vizuálně se 
celý prostor změní k lepšímu. 

Stavba se naplno rozběhne na jaře. 
Letos proběhnou pouze přípravné 
práce. Snažíme se , aby při realiza-
ci stavby byl zajištěn průjezd křižo-
vatkou, aby se pro dopravu nemuse-
la využívat cestu před cukrárnou.

✔	kulturní a sportovní akce, které 
jsme organizovali nebo se na nich 
podíleli: přednášky,  besedy, kurzy 
a kulturní akce v knihovně, setkání 
seniorů, cyklistické závody, taneční 
zábavy a hudební festivaly ve spor-
tovním areálu,  hasičské soutěže, 
dožínky,  živý betlém,  S Mikulá-
šem po dědině,  vánoční koncerty,  
výstava fotografií betlému v Baťo-
vě mrakodrapu ve Zlíně,  Zpívání 
na betlémských schodech, výstavy 
fotografií v betlému apod.  

Rozpracované projekty, které bu-
dou v letošním nebo počátkem příští-
ho roku dokončeny:

❏ dětské hřiště v mateřské  škole

❏ výměna oken a zateplení budovy 
obecního úřadu a opravy sociál-
ních zařízení

❏ nákup kompostérů pro domácnosti

❏ pořízení multikáry a traktoru

V letošním roce  obec realizuje de-
set projektů za  18 milionů korun, 
na které se podařilo získat finanč-
ní prostředky z nejrůznějších dotač-
ních titulů. Za uplynulé čtyři roky se 
v obci investovalo celkem 54 milio-
nů korun. 

Mateřská škola
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Současný stav.

Střed obce získá novou podobu.
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Je potěšitelné, že Horní Lideč se 
stává díky betlémské expozici vel-
mi známým turistickým místem ne-
jenom v České republice, ale také 
na Slovensku. Poměrně hodně tu-
ristů k nám zavítá také z Rakous-
ka. V knize návštěv máme zázna-
my z mnoha států Evropy i světa. 
Každé město i obec se snaží při-
lákat na své území co nejvíce ná-
vštěvníků. K nám do betléma jich 
ročně přijíždějí tisíce. Nakupu-
jí v našich obchodech, stravují se 
u nás. Betlém má prokazatelný pří-
nos nejenom pro Lideč, ale profi-
tuje z něj celý region. Je dobré mít 
v obci místo, kam můžeme pozvat 
svou návštěvu. A Lidčané tuto for-
mu návštěv betlému hojně využíva-
jí. Významná je také skutečnost, že 
prostory budovy betlému plní funk-
ci pastoračního centra. 

Konečně máme zázemí pro scho-
lu, misijní klubko, setkávají se zde 
rodiče, děti, ve společenských pro-
storách se konají výstavy, před-
nášky, besedy, školení. V betlému 
funguje informační centrum s pro-

dejním místem. Poskytuje infor-
mační servis návštěvníkům i ostat-
ním turistům. Velmi se pozvedla 
úroveň komunikace s médii. 

Betlém dokonce díky poměrně 
vysoké návštěvnosti vykazuje zisk. 
Obec z něj má tedy příjem do obec-
ní pokladny. Jsme stále ještě na za-
čátku. Ukazuje se, že pokud bude-
me betlém rozvíjet, přinese obci 
v budoucnu ještě větší užitek. 

Shrnutí na závěr: 
Betlém se velmi brzy zařadil mezi 

nejžádanější turistické cíle Zlín-
ského kraje. Postavili jsme budo-
vu, která slouží také jako pastorač-
ní centrum. Betlém není pro obec 
žádnou finanční zátěží, vydělá si 
na provoz a ještě přináší zisk. A na-
víc vznikla zde dvě pracovní mís-
ta, z toho jedno je plně financováno 
prostředky Úřadu práce ve Zlíně. 

Pro mnohé zbytečná otázka. Z nej-
různějších ohlasů a názorů ovšem vy-
plývá, že je potřebné o tomto tématu 
stále diskutovat. Dříve, než jsme při-
stoupili k úvahám o přípravě projek-
tu na výstavbu kulturního domu, vedli 
jsme diskuse se zástupci jednotlivých 
obecních spolků. Všichni vyjádřili 
souhlas s potřebou takového prostoru 
v naší obci, abychom např. při pořádá-
ní kulturních akcí nebyli zcela závislí 
na počasí. Jednoznačně zazněly názo-
ry, že Horní Lideč si v dnešní době za-
slouží důstojné kulturní zařízení ne-
jenom pro kulturu, ale také svatby, 
rodinné oslavy apod. Stávající kultur-
ní prostor - kačabar nepatří obci. Jeho 
vlastník COOP-Jednota měl v nedávné 
minulosti úmysl kačabar zrušit a rozší-
řit zde prodejní prostory. Pokud by se 

tak stalo, obec by zůstala bez možnos-
ti pořádat kulturní akce, kačabar vy-
užívají spolky, občané pro své oslavy 
atd. Toto riziko stále hrozí. Bylo by 
hodně špatně, kdybychom s tím nepo-
čítali a nehledali řešení. Jako nejlepší 
se zastupitelstvu jevila varianta budo-
vu Jednoty odkoupit a stávající obchod 
nahradit kulturním domem. Ideální 
místo, dostupné, ve středu obce, záze-
mí pro parkování, vyhovující po všech 
stránkách. Při jednáních s představite-
li Jednoty jsme se dozvěděli, že v bu-
doucích deseti letech nechce Jednota 
na situaci nic měnit, nehodlá uvažo-
vat o prodeji. Toto stanovisko Jedno-
ty jsme si ověřili opakovaně v minu-
lých dnech, je stále stejné. Začali jsme 
tedy hledat další vhodné lokality, jed-
nali jsme s vlastníky soukromých ne-

movitostí, pozemků. Hledáním vhod-
né lokality jsme strávili bezúspěšně 
další rok. Jako poslední vhodná vari-
anta připadá v úvahu prostor u obec-
ní kotelny, za obecním úřadem. Pro 
někoho možná daleko od centra obce, 
ale co dělat, když jiná varianta neexis-
tuje? Pokud budeme ještě dále váhat 
a nezačneme s přípravou, jsou na mís-
tě obavy, zda se podaří zajistit dotace, 
bez kterých se tak velké dílo budovat 
nedá. Máme představu o tom, jak kul-
turní dům postavit, abychom získali 
co nejvíce dotací a co nejméně zatíži-
li obec. Že to jde, to jsme prokázali při 
jiných velkých stavbách v obci – kana-
lizace, hasičské středisko, oprava ško-
ly, sportovní areál atd. Nejdůležitější je 
být včas připraveni. 

Co naší vesnici přináší betlém?

Potřebujeme v Lidči kulturní dům
a kde by případně mohl stát?
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Proč se bude stavět podchod 
v Horňansku až v příštím roce?

Jak to v Lidči vypadá 
se stavebními místy, budou další?

S myšlenkou vybudovat pod že-
lezniční tratí v Horňansku pod-
chod jsme se začali zabývat před 
třemi lety. S vedením Českých 
drah v Olomouci jsme se dohodli, 
že obec do dubna letošního roku 
zpracuje projektovou dokumenta-
ci, vyřídí územní rozhodnutí a sta-
vební povolení. Akciová společnost 
České dráhy podchod postaví. Pro 

nás absolutně nejvýhodnější vari-
anta. Stavba má stát okolo 5 mil. 
Kč, obec zaplatila cca půl milionu 
korun za projekty, v rámci stavby 
postaví pouze chodník a osvětle-
ní v podchodu. Svůj závazek, tzn. 
projekty a povolení splnila obec 
v předstihu. Problém nastal u in-
vestora. České dráhy chtěly pro 
stavbu využít peníze z evropských 

fondů, ale měnící se podmínky jim 
na poslední chvíli neumožnily čer-
pat tyto zdroje. Pro stavbu musely 
České dráhy začít vyjednávat pe-
níze z českých zdrojů a na jejich 
straně nastalo zpoždění. Radost 
z toho nemáme, ale podle vyjád-
ření zástupců Českých drah Olo-
mouc nic nebrání tomu, aby byl 
podchod v příštím roce hotový.

V uplynulých čtyřech letech jsme 
vybudovali inženýrské sítě pro  25 
stavebních míst. Převážná většina 
z nich je ve stavebním obvodu Mi-
rošovská, kde začínají vyrůstat nové 
rodinné domy.  Velmi nás těší, že 
každý ze spoluobčanů, který měl 
o stavební místo zájem a podal si 
na obecní úřad žádost, stavební po-
zemek získal. Dokonce ještě dnes 
máme jedno stavební místo volné. 
Učinili jsme první kroky  k přípra-
vě další lokality pro nová stavební 
místa. Na řadu se dostává již třetí 
etapa tvorby stavebních pozemků 

- lokalita nad fotbalovým hřištěm. 
Postupně dojde novou zástavbou  
k propojení se zástavbou v Lideč-
ku. Zastupitelstvo schválilo tzv. za-
stavovací studii, která je dle nové-
ho územního plánu podmínkou 
pro zastavění určité lokality či úze-
mí. Do konce roku by měl být vy-
brán architekt a na jaře budeme vě-
dět, kolik rodinných domů je možné 
na pozemcích nad fotbalovým hřiš-
těm umístit, jak velké by mohly být 
stavební pozemky  a jak nejlépe 
vystavět inženýrské sítě. Tento zá-
kladní dokument začneme projed-

návat s vlastníky  pozemků. Mys-
líme si, že to bude ku prospěchu 
všech. Ve stavebním obvodu Miro-
šovská máme od roku 1998, kdy za-
čal obvod vznikat postaveno 23 ro-
dinných domků, na čtyřech dalších 
se výstavba připravuje. Přípravě sta-
vebních míst věnujeme velikou po-
zornost, každá etapa je časově ná-
ročná, tvorba stavebních pozemků 
trvá déle, než samotná stavba rodin-
ných domů na nich.  Proto začíná-
me řešit prostor nad hřištěm, mohlo 
by tam být až 30 nových stavebních 
míst.

Podchod - pohled od Vsetína směr Valašské Klobouky
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Proč se dětské hřiště v areálu 
mateřské školy začíná stavět teprve teď?

Proč obec kupuje 
drážní byty nad zdravotním střediskem?

Kdy budou v horňansku chodníky?

Jak to vypadá s cyklostezkou, kdy bude?

Problém, který řešíme několik let 
a který měl následující vývoj:  Čes-
ké dráhy se rozhodly odprodat všech 
deset bytů nad zdravotním středis-
kem najednou. Nejdříve je nabí-
zely  za necelých šest milionů ko-
run, konečná cena se podařila snížit 
na 3,5 milionu korun.  Našim hlav-
ním argumentem pro snížení ceny 
byl špatný technický stav bytů  - za-
tékající střecha, špatná střešní izo-

lace, nevyhovující  otopný systém. 
Nájemníci domu nemají jednoduché 
podmínky bydlení. Postupně hodlá-
me  z budovy zdravotního středis-
ka udělat moderní objekt, stejně jak  
u domova pokojného stáří a mateř-
ské školy. Už nyní pracujeme na pro-
jektové dokumentaci celkové rekon-
strukce  budovy. Budova potřebuje 
novou střechu, dílčí opravy nikam 
nevedou, počítáme s výměnou oken, 

zateplením fasády, novým topením. 
Zdravotní středisko je důležité ne-
jenom pro obec, ale pro celý regi-
on. Pro obec by bylo  špatné, pokud 
by byty koupila  nějaká spekulativ-
ní firma. Nájemníci by ztratili jisto-
tu bydlení a obec by mohla mít pro-
blémy se společným udržováním 
budovy včetně prostor lékařů.  Pro-
to bude lepší  jeden vlastník celé ne-
movitosti,  tedy obec. 

Uvědomujeme si, že stav chod-
níku směrem na Vávrovec je veli-
ce špatný. Je pravda, že až do letoš-
ního jara jsme se zabývali hlavně 
přípravou stavby podchodu. Bylo 
potřebné včas stihnout jak doku-
mentaci podchodu, tak staveb-
ní povolení. Příprava byla složitá 
a zabrala nám spoustu času. Prav-
dou ale je, že jsme měli problém 
chodníku řešit dříve a radikálně-

ji. Na jaře projektant vytýčil zábor 
pro chodníky směrem na Vávro-
vec, vyjednáváme odkup pozem-
ků. Chodníky budou po obou stra-
nách silnice. O prázdninách byly 
pozemky geodeticky zaměřeny 
a do jara bude projekt na realizaci 
chodníků hotový. Ještě letos stá-
vající chodník provizorně upra-
víme, aby se po něm dalo v zimě 
chodit. 

úskalím v naší obci je rozvětvení 
cyklostezky do okolních obcí. Pá-
teřní trasa sice povede směrem na 
Valašské Klobouky, ale našim zá-
měrem je vytvořit napojení taky 
na obce Francova Lhota a Střelná 
s možným budoucím rozšířením 
na slovenský Púchov. Už nyní, v 
přípravné fázi se jedná o začleně-
ní cyklostezky do mezinárodních 

tras EuroVelo, které protínají ce-
lou Evropu, a je možné po nich na 
kole bezpečně cestovat napříč Ev-
ropou. Finance na vybudování cyk-
lostezky bychom rádi získali z do-
tačních prostředků EU určených na 
období 2013 – 2020. Aktuální In-
formace o průběhu přípravné a re-
alizační fáze najdete na webových 
stránkách www.bevlava.cz

Jednou z významných investic, 
kterou naše obec plánuje, je vy-
budování nové cyklostezky, která 
se napojí na stávající cyklostezku 
Bečva. Samotná cyklostezka pro-
pojí Českou a Slovenskou republi-
ku a na českém území povede od 
Brumova – Bylnice až do obce 
Ústí. Díky záměru propojit cyk-
lostezky vedoucí kolem vodních 
toků dostala název Bečva – Vlára 
– Váh, zkráceně BEVLAVA. Je to 
významná stavba, která velkou mě-
rou přispěje k rozvoji cestovního 
ruchu, ale především zvýší bezpeč-
nost cyklistů při pohybu v naší obci 
a celém regionu. 

V současné době vrcholí příprav-
né práce na zhotovení projektové 
dokumentace, která je významným 
krokem na cestě k hotové cyklos-
tezce. Projekční práce probíhají 
v úzké spolupráci s okolními ob-
cemi, aby pohyb po cyklostezce 
byl co nejkomfortnější. Největším 

Před necelým měsícem jsme ob-
drželi rozhodnutí Ministerstva pro 
místní rozvoj o schválení dotace 
na realizaci dětského hřiště u mateř-
ské školy. Podařilo se zajistit 400 ti-
síc korun, spolu se zapojením podílu 
obce vyroste ještě letos v areálu ma-

teřské školy hřiště pro děti za více 
jak půl milionu korun. Pokud by-
chom hřiště začali stavět dřív, přišli 
bychom o tuto velkou dotaci. Naše 
žádost byla doporučena ke schvále-
ní, ale doposud byla vedena na se-
znamu náhradníků, kteří teď mo-

hou být podpořeni. O prázdninách 
jsme ve školce udělali nové umý-
várny, opravili vnitřní kanalizaci, 
v příštím roce se bude rekonstruovat 
vstupní chodba v přízemí, přípravné 
kuchyňky, opraví se chodníky okolo 
budovy a provede nátěr střechy. 
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Proč nemáme v obci bankomat?

Hasičské středisko máme 5 let, co nám přineslo?

Výcvikové středisko dobrovolných hasičů.

Dá se říct, že pravidelně kontak-
tujeme největší bankovní institu-
ce - Českou spořitelnu a Komerční 
banku s žádostí o umístění banko-
matu. Bankomat nechtějí zřídit. Ne-
zájem odůvodňují konstatováním, 
že provoz bankomatu by nepřiná-
šel zisk a to je pro banky nezajíma-
vé. Ke každé instalaci bankomatu se 
přistupuje individuálně a posuzuje 

se celá řada parametrů, jako je po-
čet obyvatel, spádové obce, nejbliž-
ší bankomat, počet vydaných ka-
ret v lokalitě, místní infrastruktura 
a podobně. Dle vyjádření zástup-
ců bank umístění bankomatu v šest 
kilometrů vzdálených Valašských 
Kloboukách je dostačující, lidé mo-
hou pro peníze zamířit tam. Nabí-
zíme pomoc při zřízení bankoma-

Na začátku stará, několikrát pře-
stavovaná zbrojnice a v ní nejstarší 
cisterna v okrese. Avia pro přepra-
vu osob na tom byla podobně. Dnes  
svým vybavením a zázemím patří 
naši dobrovolní hasiči mezi špičku 
v republice. Odpovídá tomu i jejich 
činnost. Více jak pět tisíc osob má 
každý rok užitek z našeho středis-
ka.  Dříve se jezdilo na soutěže prů-
měrně  5 x ročně, fungovalo  jedno 
družstvo, dnes máme družstev pět 
a soutěže se počítají na desítky. Vy-
bavenost pro požární sport umožňu-
je pořádat každý rok okresní, kraj-

ské i celostátní soutěže.  Hasiči mají 
ve svých řadách úspěšnou dorosten-
ku - vicemistryni  světa  Petru Cho-
vancovou. Zájem o hasičský sport 
se výrazně zvýšil, hlavně mezi dět-
mi a mládeží.  Veškeré snažení ale 
směřuje k jednomu cíli.  Až zazní 
siréna a je vyhlášen požární po-
plach. Většina z nás si na zvuk siré-
ny tak nějak zvykla, zaznamenáme 
požární poplach, dotážeme se, kde 
hoří a jdeme dál po svých. Hasiči 
to mají jinak. Slouží  nejenom obci, 
vyjíždějí do okolí. Výjezdová jed-
notka je kvalitně proškolena, vycvi-

čena,  pracuje s dýchací technikou.  
Jejich služeb více a více využívají 
profesionální hasiči ve Valašských 
Kloboukách. Naše výjezdová jed-
notka byla dokonce požádána držet 
službu na jejich profesionálním sta-
novišti.  Za uplynulých 5 let hasiči 
vyjížděli  k šedesáti případům. Jsou 
stále po ruce, když obec  potřebu-
je.  Sami hasiči říkají: „Činnost vy-
konáváme ve volném čase, zadar-
mo, jen tak pro dobrý pocit, že jsme 
mohli někomu pomoci.“ Myslím si, 
že v předešlých řádcích není těžké 
najít odpověď na úvodní otázku.

tu, banky nereagovaly ani na naši 
nabídku podílet se po určitou dobu 
na provozních nákladech, poskyt-
nout prostor pro umístění banko-
matu. Domníváme se, že finančních 
služeb by využívalo velké množství 
jak místních obyvatel, tak obyvatel 
spádové oblasti Hornolidečska, tu-
ristů apod., že bankomat by byl do-
statečně využívaný. Je to téma, kte-
ré nehodláme opustit. Budeme dále 
vyjednávat, ale zatím nelze slíbit 
brzký výsledek. 
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Jaké činnosti zabezpečuje sportovní areál, je využitý?

Sportovní areál je využíván jak domácími, tak širokým okolím.

Do našeho sportovního areálu dokonce zavítali olympijský vítěz Jan Želez-
ný a mistr světa v hodu oštěpem Vítězslav Veselý

Není zcela obvyklé, aby obec naší 
velikosti provozovala takový kom-
plex. Bez nadsázky se dá konstato-
vat, že každý návštěvník tam  pro 
sebe něco najde. Různorodost vyu-
žití klade velké nároky na organi-
zaci provozu. Areál slouží žákům 
základní školy, sportovcům, přichá-
zíme tam za kulturou, zábavou, re-
laxem, poskytujeme ubytování. Pro 
představu jsme sestavili přehled 
činností za uplynulých devět měsí-
ců. Na sportovní soustředění zde le-
tos přijelo 25 oddílů fotbalistů, atle-
tů, hokejistů, celkem 350 lidí. Stejný 
počet osob využil zázemí areálu pro 
školení, porady. Osmkrát se zde sla-
vila životní jubilea. Proběhlo zde 
šest hasičských soutěží s celkovým 
počtem 1000 závodníků. Na tar-
tanové dráze trénovalo 300 cizích 
hasičů. Na nejrůznější školní spor-
tovní soutěže  k nám přijelo závo-
dit více jak tisíc dětí. Tenisových, 
nohejbalových a fotbalových turna-
jů se zúčastnilo 1500 soutěžících. 
V ubytovacím zařízení se ubytovalo 

600 osob, bowling navštívilo 3750 
lidí. Do školního bufetu přijde den-
ně 100 dětí.  Saunu a vířivou vanu 
využilo za první čtyři měsíce 860 
lidí. 200 žáků naší školy za přízni-
vého počasí denně sportuje na všech 

venkovních sportovištích. Připoč-
teme-li  k výše uvedeným údajům 
návštěvníky kulturních akcí, mů-
žeme konstatovat, že roční návštěv-
nost sportovního areálu se pohybuje 
v desítkách tisíc osob. 
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Otázka by spíše měla znít:  Máme v Lidči lidi, kteří chtě-
jí dělat něco pro druhé? Určitě máme, i když obětavých 
lidí není nikdy dost. Je zajímavé a hlavně potěšitelné,  že 
počet spolků se za poslední desetiletí zdvojnásobil. K tra-
dičním spolkům jako jsou hasiči, myslivci, fotbalisti, skau-
ti, přibyl kynologický klub, folklorní soubor Valášek, mo-
toclub,  hodně se prosazuje cyklistika, daří se i hokejistům. 

Spolková činnost v naší obci je velmi bohatá a různorodá. 
Vážíme si toho, co všechno  dělají pro Lideč, pro své spo-
luobčany, obětují svůj volný čas při zajištění bohaté spol-
kové činnosti.  Spolky aktivně podporujeme, těm, kteří pro 
svoji činnost potřebují zázemí, pomáháme budovat prosto-
ry, ostatní činnosti podporujeme finančně. Snažíme se, aby 
spolky měly ze strany obce zajištěny dobré podmínky. 

Jak se daří spolkové činnosti?
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V obecní knihovně se nejenom půjčují knihy…
Prostory knihovny se stále vylepšují, dokončili jsme vý-

měnu oken, knihy se přestěhovaly do velkého sálu, máme 
dostatek prostoru pro besedy, kreativní kurzy, koutek pro 
děti i dospělé. Do nákupu nových knih každoročně inves-
tujeme cca 50 000 Kč. Celkem má naše knihovna více jak 
10 000 knižních svazků. V tomto roce opět v knihovně 
proběhlo množství akcí jak pro školy, tak i pro veřejnost. 
Byly to zejména nejrůznější kreativní kurzy. Vedle kurzů 
se uskutečnilo také několik zajímavých přednášek a semi-
nářů. Např. zdravotníci z valašskokloboucké polikliniky 
nás seznámili s nejnovějšími metodami z oblasti resuscita-
ce, dokonce jsme pronikli do tajů pečení kváskového chleba 
a také jsme pobesedovali s fytoterapeutkou o darech jarní 
a podzimní přírody. Společně se skauty jsme zorganizova-
li zábavné nedělní odpoledne s deskovými hrami pod ná-
zvem Hraje celá rodina. Knihovna také připravila setká-
ní dětí základní školy s regionálními spisovateli a na konci 
června se uskutečnila již tradiční slavnost pasování prv-
ňáčků na čtenáře. Z nejbližších akcí, které pro Vás chys-
táme, upozorňujeme alespoň na dvě: 7. října se uskuteč-
ní podzimní uspávání broučků. Sejdeme se v knihovně 
v 17 hodin, kde děti shlédnou představení  O Nebojsovi 
v podání spolku Divadlo v batohu z Rožnova a po skon-
čení bychom se vydali na kopec k zesilovačce, kde ulo-
žíme broučky k zimnímu spánku. V sobotu 29. listopa-
du se v naší knihovně uskuteční Den pro dětskou knihu. 
Jedná se o již 8. ročník celostátní akce, zaměřené přede-
vším na dětského čtenáře. Máme dojednanou zhruba dvou-
hodinovou tvůrčí dílnu s brněnským výtvarníkem a auto-
rem komiksů Honzou Smolíkem. A protože v tento čas se 
již budou blížit Vánoce, budete mít možnost nakoupit dět-

ské knížky. O akci budete včas informováni.  Do knihovny 
bylo také zakoupeno  10 deskových her, které si můžete vy-
půjčit stejně jako knihy. Využijte této příležitosti. A na zá-
věr chci upozornit na nejžhavější novinku, která na vás 
v knihovně čeká. Jsou to dvě elektronické čtečky, které si 
můžete rovněž půjčit. Ideální věc pro ty z vás, kteří se chys-
tají na cesty a nechtějí sebou vézt těžké knížky. Milí přáte-
lé, stavte se do knihovny. Ať už pro knížky, na některý ze 
vzdělávacích seminářů nebo jenom tak si posedět. A věřte, 
že si pohovíte. Knihovna byla totiž dovybavena dalším po-
hodlným sedacím nábytkem. Hezkého prostředí knihovny, 
její rozmanité činnosti a přízně vás čtenářů si všimli i kole-
gové z jiných knihoven a nominovali nás na Knihovnu Zlín-
ského kraje pro letošní rok. Z nominace jsme vyšli vítězně 
a dokonce jsme postoupili do celostátního kola. Jak v Praze 
dopadneme, to se dozvíme 16. října.

Interiér knihovny.

Atmosféra kreativního kurzu v knihovně.
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Co jsme udělali pro zlepšení informovanosti?
V kanceláři betlému jsme vytvořili 

malé tiskové středisko, které prezentu-
je naši obec „navenek“. Nejen ve vzta-
hu k místním občanům, ale pomáhá 
také prezentovat široké veřejnosti práci 
našich spolků, dění v obci, a také růz-
né zajímavé projekty a události, kte-
ré v naší obci probíhají. Komunikace 
běží po několika liniích. Kromě obec-
ního webu, kde byste měli najít pro vás 
vše potřebné a důležité, jsme v každo-
denním kontaktu přibližně s dvacít-
kou redakcí, které  veřejnosti nabízejí 
a poskytují mediální služby. Novináře 
k nám do obce nejenom zveme, píše-
me společně články a připravujeme re-
portáže, ale naše obec sama vydává tis-
kové zprávy. Oprávněně se dá říct, že 
jsme se tímto přiblížili městům, a to je 
pro nás velmi přínosné. Bohužel doba 
je dneska taková, že bez prezentace, ať 
už v tištěných nebo televizních médi-
ích by o nás, a hlavně o tom, co se v 
naší obci děje, nikdo nevěděl. Od úno-
ra, kdy náš tiskový servis funguje, úzce 
spolupracujeme s redakcemi Valašské-
ho deníku, Jalovce, týdeníku 5 plus 2, 
MF Dnes, zpravodajským portálem 
Novinky.cz, Noviny Zlínska a klobuc-
ko.cz (to jsou noviny, kde nám pravi-
delně vycházejí články o obci). Psané 
tiskové zprávy jsou rovněž a v první 
míře zasílány do databanky České tis-
kové kanceláře. Dále do Českých no-
vin, Práva, rozhlasových stanic v regi-
onu, Českého rozhlasu Radiožurnálu a 
Brna, do rádia Proglas, Katolických no-
vin, veřejnoprávní televize, ale také do 
soukromých televizních stanic. Pokud 
shrneme jen období letních prázdnin, 
můžeme říct, že minimálně jednou až 
dvakrát týdně vyšla v některých novi-
nách tištěná zpráva o naší obci. Rozsah 
byl někdy až na celou stranu. Z těch na-
posledy vydaných můžeme zmínit člá-
nek o myslivcích pořádaném honu na 
kačeny, o obecním dnu, o turnaji mlad-
ších žáků,

o revitalizaci obce, o účasti našeho 
motoclubu na závodu historických mo-
torek s názvem Ve stopě zlínské šesti-
denní, o čtyřicetiletém jubileu skupiny 
Perpetuum, o celorepublikové hasič-

ské soutěži, o úspěších Petry Chovan-
cové na Mistrovství světa v požárním 
sportu, o česko-slovenském projektu 
turistických pasů, o společném cyklis-
tickém výletu starostů a nadšenců cyk-
listiky do slovenské Vydrné. Některé z 
těchto článků vyšly i třikrát po sobě, a 
to pokaždé v jiných novinách. Myslím, 
že to můžeme chápat jako úspěch. Dal-
ší novinkou ve vztahu k veřejnosti je 
natáčení televizních reportáží z obec-
ních akcí. Realizujeme ji společně se 
zpravodajským serverem Klobucko.
cz. Pořízený záznam nám slouží nejen 
proto, že si archivujeme něco pro obec 
významného, ale hlavně proto, že se s 
ním dá dále pracovat. Je ke zhlédnutí 
na Klobucku.cz, a pak v případě po-
třeby ho můžeme přímo poslat do te-
levize, nebo si ho zpětně promítnout. 
Momentálně velmi exkluzivní nabíd-
kou, kterou naše obec dostala, je natá-
čení časoměrného dokumentu pro Čes-
kou televizi. S přípravami by se mělo 
začít buď ještě letos na podzim, nebo 
příští rok na jaře. Celorepublikový vý-
znam má i spolupráce s českými dra-
hami. České dráhy jsou majiteli časo-
pisu „ČD pro Vás“, se kterým budeme 
připravovat reportáž z Hornolidečska a 
našeho betlému. Směřovaná je na vá-
noční dobu. To znamená, že ji najde-
te v prosincovém vydání tohoto časo-
pisu. Jeho měsíční náklad je přibližně 
tři sta tisíc a je vždy rozebrán. Je tře-
ba podotknout, že ani jedna z těchto 
dvou věcí by se neuskutečnila, kdyby 
naše obec neposkytovala tiskové zprá-

vy, mediální servis a neměli jsme po-
třebné kontakty na novináře. Od jara 
letošního roku má naše obec společně 
s informačním centrem vytvořeny fa-
cebookové stránky. Na facebooku je 
najdete, a možná mnozí z vás už urči-
tě našli, pod názvem Informační cent-
rum Horní Lideč. Jsou pravidelně ak-
tualizovány a vkládáme na ně vše co se 
v Horní Lidči a jejím okolí zajímavého 
děje. Zveřejňujeme tady pozvánky na 
kulturní a sportovní akce, fotografie z 
akcí, sdílíme informace jiných turistic-
kých center, organizací, klubů atd. Fa-
cebookové stránky má i náš česko-slo-
venský mechanický betlém. Snažíme 
se, aby stránky byl živé, proto na nich 
najdete i soutěže, do kterých se můžete 
zapojit. Pokud k nám do informačního 
centra zavítáte, budeme rádi. Poskyt-
neme vám informace o turistických cí-
lech nejen u nás, ale i na Slovensku, o 
návštěvní době muzeí, galerií, zámků, 
k dispozici vám jsou katalogy divadel, 
turističtí průvodci, přehledné progra-
my a kalendáře akcí v rámci Zlínského 
kraje a samozřejmě nejrůznější kapes-
ní katalogy a mapy. Materiály, které se 
vám budou líbit, si od nás můžete sa-
mozřejmě odnést a využít pro svůj vol-
ný čas. Nedávno jsme také v informač-
ním centru nainstalovali dotykovou 
televizní obrazovku s přístupem na in-
ternet pro vyhledávání turistických in-
formací z našeho regionu. Snažíme se 
rovněž, abychom v infocentru rozšířili 
sortiment prodávaného zboží, a to více 
na regionální výrobky a produkty.

Informační centrum.
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Jaké projekty se realizují letos?

Kompostéry 

Co je připraveno na nejbližší období?

Asi největším projektem je revitali-
zace centrální části obce, která před-
stavuje rekonstrukci prostoru oko-
lo obecního úřadu a pod nádražím 
- nové chodníky, parkovací místa, 
přechod pro chodce, opravy komuni-
kací, autobusových zastávek, rozšíře-
ní veřejného osvětlení. Ve stavebním 
obvodu vybudujeme plynovod pro 
18 stavebních pozemků a zpevníme 
novou místní komunikaci. Poměrně 
velkými úpravami prochází hřbitov. 
Mezi hroby vznikají zpevněné mlato-
vé cesty, povrchově se upravuje hlav-
ní cesta a v listopadu budou vysaze-
ny okrasné dřeviny jak uvnitř areálu, 
tak i kolem hřbitovního oplocení.  
V betlému kompletujeme cyrilome-
todějskou expozici včetně filmového 
snímku o životě těchto významných 
světců. Začínáme stavět dětské hřiště 
v mateřské škole, bude rozšířeno dět-
ské hřiště na Donbase. Z prostředků 
Operačního programu životní pro-
středí bude do konce roku zakoupena 
nová multikára včetně různého pří-
slušenství a menší traktor na údržbu 
chodníků. V rámci projektu separa-
ce biologicky rozložitelných odpadů 
v obci budou pořízeny komposté-
ry o objemu cca 900 l, které poskyt-
neme občanům zdarma. K dispozici 
bude výkonný štěpkovač. 

Úprava hřbitovní cesty.

Výstavba chodníků pod nádražím.

Vizualizace nového vstupu do obecního úřadu.

Obce mikroregionu Hornolidečska, 
které projevily zájem řešit problém 
s biologickými odpady, získaly dotaci 
v rámci projektu „Zavedení separace 
BRO v obcích mikroregionu Hornoli-
dečsko“. Do tohoto projektu se zapoji-
la i obec Horní Lideč. V rámci projektu 
bude pořízeno 350 ks kompostérů o ob-
jemu 900 litrů, které budou následně 
bezplatně propůjčeny občanům v po-
čtu 1 ks na jedno číslo popisné. Po uply-
nutí 5 let se kompostér stává majetkem 
občanů. Dále bude pořízen štěpkovač 
pro potřeby obce i občanů. V současné 
době probíhá výběrové řízení na doda-
vatele. Reálně lze dodání kompostérů 
občanům očekávat koncem roku 2014.

Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „OÚ Horní Lideč – zatep-
lení“. Stavba bude zahájena v říjnu letošního roku a potrvá do poloviny příštího 
roku. Bude představovat  výměnu zbylých, doposud nevyměněných  oken,  za-
teplení střechy a budovy obecního úřadu včetně fasády. Budova obecního úřa-
du bude mít bezbariérový přístup se zastřešeným vstupem. Dotaci se podařilo 
získat také na rekonstrukci sociálních zařízení obecního úřadu. 
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Dožínky.

Letošní slavnost v parčíku u sochy P. Marie.

Areál kynologického klubu.

Zrekonstruované plochy u knihovny.Základní škola.

Živý betlém.

Obecní domky v novém stavebním obvodu.

Cimbálová muzika Lidčan doprovází mnohé kulturní 
akce nejenom v Horní Lidči.
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Fašanky. Pasování prvňáčků na čtenáře.

Společné setkání folklonrích uskupení z Dohňan a Hor-
ní Lidče.

Z mezinárodního cyklistického závodu „Karpatský 
pretek kuriérov“.

Mikuláš.

Tartanová dráha ve sportovním areálu přitahuje zá-
vodníky z celé republiky.

V Lidči má cyklistika budoucnost.

Z vítání občánků.
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A jaké jsou plány na další čtyři roky?
Cyklostezky - projekt, který považujeme za 

jednu z priorit obce. Bude mít velký přínos, za-
jistí bezpečnosti cyklistů. 

Kulturní dům – s koupí drážních bytů se obci 
vrátí také pozemek pod bývalou čističkou potřeb-
ný pro stavbu kulturního domu. Co nejdříve je 
třeba zahájit projekční přípravy. Pokud nebudeme 
včas připraveni, nepodaří se zajistit financování. 

Oprava budovy zdravotního střediska – kou-
pí deseti drážních bytů budova získá jediného 
vlastníka – obec. Majetkové vztahy by měly být 
vyřešeny do konce října. Již nyní začínám praco-
vat na projektech, na jaře příštího roku se poku-
síme žádat o první dotace. Budova včetně vnitř-
ních prostor by měly projít zásadní rekonstrukcí. 

Stavební obvod – dokončit stavbu vodovodu 
a pozemky druhé etapy budou připraveny ke sta-
vění. Začneme chystat další stavební místa nad 
hřištěm. 

Chodníky – vybudování nových chodníků 
v Horňansku, oprava chodníku od Lačnovské 
křižovatky směrem k vlakovému nádraží, vyře-
šení bezpečného přecházení v Lačnovské křižo-
vatce

Rozšíření sportovního areálu – u základní 
školy by měly vzniknout tři terénní tratě pro cyk-
listy, tzv. Dirt park.

Podchod v horňansku – stavba je technicky 
i finančně připravena na příští rok

Oprava křižovatky u kostela – letos bude 
stavba zahájena, hlavní část stavebních prací se 
provede v příštím roce

Inovace webových stránek obce, zlepšení in-
formovanosti občanů, doplnění a zkvalitnění 
služeb informačního centra.

Podpora spolků a zájmových uskupení.

Vážení spoluobčané, 
předešlé řádky rekapitulují práci pro obec v uplynulých čtyřech letech. Jedno téma jsem 

si nechal až na závěr a spojuji jej se svým přáním.  Přál bych si, aby celkový život v obci, 
rozhodování o zásadních tématech a  řešení problémů probíhaly za větší účasti a angažo-
vanosti vás spoluobčanů, abychom společně nacházeli nejlepší řešení pro naši obec.  Do-
tazníkové šetření, které jsme v obci uskutečnili v letošním roce nám částečně ukázalo, co 
vy, spoluobčané, považujete za priority v budoucím rozvoji  obce.  Pokud se podaří ve vět-
ší míře zapojit veřejnost do obecní problematiky, zvýší se povědomí občanů o práci zastu-
pitelstva a jeho rozhodování.

 
Jménem svým a jménem zastupitelstva obce vás ujišťujeme, že máme zájem pro naši obec 

dále pracovat a podílet se na jejím rozvoji. Při své práci můžeme plně využít dosavadní 
zkušenosti a znalosti. Přejeme vám mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojený ži-
vot v naší obci.

                                                                             Josef Tkadlec, starosta


