
Milí spoluobčané,
jako téma úvodníku jsem si pro tyto 

obecní listy vybral dvě výročí, kte-
rá naši obec provázejí letošním ro-
kem a chceme si je připomenout. Za-
nedlouho uplyne dvacet let od doby, 
kdy byl v naší obci vysvěcen kostel sv. 
Václava. Stalo se tak v sobotu 2. října 

1994. Slavnosti předcházelo žehná-
ní zvonů, které proběhlo v témže roce 
20. srpna. Pro naši vesnici to byla ve-
liká událost. Je to mimořádné výročí 
a je dobré si jej připomenout. Osla-
va proběhne v sobotu 27. září. Větši-
na z nás si tuto dobu ještě pamatu-
je, mnozí na stavbě kostela pomáhali. 
Ale už je také mnoho těch, kteří stav-
bě kostela obětovali několik let své-
ho života a dnešních dnů se nedoži-
li. Mnozí si zajisté vzpomenete na tu 
partu tehdy mladých důchodců, kte-
ří den co den pravidelně přicháze-
li a pomáhali. Kostel se stal přiroze-

nou dominantou obce a ani si bez něj 
naši vesnici moc neumíme představit. 
Mnohokrát jsem slyšel, že pro stavbu 
tak náročného díla byl vybrán správ-
ný okamžik. Bez změny společen-
ských poměrů v roce 1989, ale hlavně 
bez touhy několika předešlých gene-
rací a nadšení Lidčanů by toto dílo 
nevzniklo. I tímto obdobím se jednou 
bude zabývat historie. Bude se ptát. 
Jaká to byla doba. Co obyvatele této 
vesnice vedlo k tomu, že se rozhodli 
pro stavbu tak náročného díla. Pře-
vážně svépomocí, bez finančního za-
bezpečení. Obdobným způsobem se 
my dnes můžeme ptát, jaká to byla 
doba a co vedlo naše předky k tomu, 
že se rozhodli ve středu své obce po-
stavit sochu Panny Marie. Stalo se 
tak před 140 lety. Kdo přišel s tou 
myšlenkou, to asi nezjistíme. Zajisté 
to byla veliká mariánská úcta, která 
stála za tímto počinem. V našich ze-
mích tehdy vládli Habsburkové, byla 
to doba, kdy náš národ stavěl Národ-
ní divadlo. Na Valašsku bylo těžké ži-
vobytí. A Lidčané se rozhodli postavit 
sochu. Lépe řečeno sousoší P. Ma-
rie s Ježíškem. V loňském roce byla 
tato kamenná památka restaurována. 
Opravu provedla restaurátorka a so-
chařka paní Petra Pařenicová. So-
cha byla také přestěhována o pár me-
trů dál. V sobotu 23. srpna proběhne 
u sochy menší slavnost. V 15 hodin 
bude socha požehnána a na památ-
ku tohoto dne bude v nově vznikajícím 
parku kousek od ní zasazena památ-
ná lípa. Potom se přesuneme do spor-

tovního areálu, kde bude probíhat 
zábavné odpoledne s obecními slož-
kami, vystoupí také se svým progra-
mem hosté z Dohňan. Podrobný pro-
gram naleznete v další části obecních 
listů. Přijďte na tuto slavnost. 

A tak, milí spoluobčané,ať nám jsou 
i tato výročí důvodem k malému za-
myšlení. Jaká je ta dnešní doba, jaká 
je ta naše obec, jak se nám v Lidči 
žije. Přeji vám pěkný zbytek prázdnin 
a léta.       

Josef Tkadlec, starosta
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Nové chodníky, 
parkoviště, asfaltové 

povrchy, osvětlení
Se začátkem prázdnin začaly sta-

vební práce u mateřské školy, DPS 
i pod nádražím. U školky bude vysta-
věn nový chodník směrem k lavečce, 
ke škole. Několik doposud zpevně-
ných ploch se přemění na parkoviště 
se zámkovou dlažbou, před obecním 
úřadem bude od autobusové zastávky 
bezbariérový chodník. Rekonstruk-
cí projdou také chodníky u autobu-
sových zastávek. Nový chodník bude 
i pod nádražím směrem k Lideč-
ku.  Přechod pro chodce se posune 
do křižovatky k nádraží, tam, kde je 
současný přechod bude tzv. místo pro 
přecházení. Opraveno bude také vel-
ké schodiště od obecního úřadu k ná-
draží. Komunikace  dostanou nový 
asfaltový povrch. Stavební práce pro-
bíhají na poměrně velkém území, 
prosíme proto spoluobčany o trpěli-
vost a shovívavost v průběhu výstav-
by. Stavba je částečně financována 
z fondů Evropské unie-Regionálního 
operačního programu a cca 25 pro-
cent zaplatí obec. Celkové náklady 
činí 5 900 000Kč bez DPH.  Po do-
končení budeme mít  nejenom dal-
ší pěkný kousek obce, ale hlavně se 
zvýší  bezpečnost chodců, dětí.

a  b

Budova zdravotního 
střediska bude celá 

patřit obci
Zdá se, že několikaleté vyjednává-

ní s Českými dráhami, které vlastní 
10 bytů nad zdravotním střediskem 
se blíží ke svému závěru. V červenci 
proběhla jednání s ředitelkou,  odpo-
vědnou za prodej majetku a byly do-
hodnuty příznivé podmínky, za kte-
rých je pro obec výhodné byty koupit. 
V srpnu by záležitost měly projed-
nat drážní orgány a v září by se kou-
pí zabývalo zastupitelstvo. Dráhy na 
začátku jednání o prodeji požadova-
ly 5 800 000 Kč, cenu jsme s ohle-

dem na špatný stav bytů rozporovali, 
po mnoha jednáních se zdá, že cena by 
mohla být někde okolo 3 500 000 Kč, 
splatných ve dvou splátkách. Pokud 
byty nekoupí obec, dráhy jsou roz-
hodnuty byty odprodat komukoliv. Je 
potřeba uvést, že hlavním důvodem, 
proč byty kupujeme je skutečnost, že 
nechceme, aby se byty dostaly do ru-
kou spekulantů  a nikdo si není jistý, 
jací nájemníci by se v budově časem 
mohli usadit. Budova má pro nás veli-
ký význam. Zdravotnické služby, kte-
ré v budově zajišťujeme  slouží neje-
nom Lidči,  ale celému okolí. Pokud 
se byty stanou majetkem obce, začne-
me se připravovat  na celkovou rekon-
strukci  objektu. 

a  b

Kruhová křižovatka
Oprava křižovatky se připravuje 

několik let. Investorem stavby je Ře-
ditelství silnic a dálnic. Protože za-
čátek stavby se neustále oddaluje, 
neuškodí, když si provedeme malou 
rekapitulaci. Před cca 6-ti lety jsme 
požádali ředitelství silnic a dálnic 
o celkovou rekonstrukci prostoru kři-
žovatky. Kamiony rozjezděné okraje 
chodníků, chybějící přechody, chod-
níky, špatně umístěný a málo osvětle-
ný jediný přechod. To jsou asi hlavní 
závady. Po dohodě obec nechala vy-
pracovat na své náklady studii, kte-
rá řešila opravu ve dvou variantách. 
Oprava stávající křižovatky, nebo vy-
řešení celého prostoru novou kruho-
vou křižovatkou. Ředitelství silnic 
a dálnic se rozhodlo pro novou kru-
hovou křižovatku. Projektová pří-
prava slibně začala, ovšem tehdejší 
nový ministr dopravy zastavil téměř 
všechny dopravní stavby a do jeho 
seznamu spadla také naše křižovat-
ka. Dva roky se díky jeho rozhodnu-
tí nedělo vůbec nic. Po změně na mi-
nisterstvu se situace zlepšila a bylo 
možné pokračovat v projektování, 
vyřizování stavebního povolení, atd. 
V minulém roce se konečně podařilo 
všechno vyřídit a hlavně se podařilo 

rezervovat peníze na stavbu. Stavba 
měla začít letos v červnu nebo čer-
venci. Na konci července ještě neby-
lo dokončeno výběrové řízení. Kdy 
se skutečně začne stavět nová křižo-
vatka, to záleží na úřednících na Ře-
ditelství silnic a dálnic v Praze, kteří 
posuzují výsledky výběrového řízení. 
Urgence provádíme každý týden, bo-
hužel musím napsat, že někteří úřed-
níci mají na všechno dost času, naše 
reálné problémy je nezajímají. Nej-
větším problémem při výstavbě bude 
průjezd a průchod přes křižovatku. 
Pro autobusy a nákladní a osobní do-
pravu se bude využívat původní silni-
ce před Pechály, cukrárnou, ke Kača-
baru. Doprava bude řízena ve všech 
směrech semafory. Za celou několi-
kaletou přípravou je obrovské množ-
ství práce, spousta komplikací při 
jednání s úřady. Ale snad se vše blíží 
ke zdárnému závěru. Proto vás, váže-
ní spoluobčané, chci požádat o trpě-
livost a toleranci při výstavbě. A také 
o opatrnost při přecházení v prosto-
ru stavby. Chci věřit tomu, že odmě-
nou nám všem bude nejenom vyře-
šení dopravy v křižovatce, ale také   
zvýšení bezpečnosti pro chodce.

a  b

Podchod 
pod bylnickou tratí

Vedle křižovatky další nebezpeč-
né místo pro chodce. Obec zajisti-
la na své náklady projektovou do-
kumentaci podchodu včetně vydání 
stavebního povolení speciálním dráž-
ním úřadem v Olomouci. Tyto práce 
nám trvaly více jak rok a stihli jsme 
je v dohodnutém termínu. Stavbu by 
dle dohody měla realizovat a zaplatit 
Správa železniční dopravní cesty. Pů-
vodní záměr výstavby dráhy k naší 
nelibosti přesunuly na příští rok. Mu-
síme tedy doufat, že si do té doby že-
leznice vyřeší všechno tak, aby byl 
podchod v příštím roce opravdu ho-
tový. Stavba bude stát několik mi-
lionů, jsme rádi, že se podařilo do-
jednat, že ji uhradí Správa železniční 

STAROSTA  INFORMUJE
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dopravní cesty. Obec bude platit pou-
ze chodník v podchodu a osvětlení.

a  b

Na řadu přichází 
obecní úřad

Po školce a DPS začneme opra-
vovat také budovu obecního úřadu.  
V letošním roce na jaře jsme připra-
vili projekt, žádost a na konci červen-
ce jsme obdrželi zprávu, že nám byla 
přiznána dotace ve výši  1,2 milio-
nu korun. Budou vyměněna zbýva-
jící okna, budova získá nový vstup, 
bezbariérový přístup a bude také za-
teplena. Kdy s opravou začneme, zda 
to stihneme letos či na jaře příští-
ho roku, to nevíme, vše bude záležet 
na průběhu výběrového řízení. Také 
se podařilo získat peníze na rekon-
strukci sociálních zařízení v prvním 
i druhém patře. Pokud vše půjde pod-
le plánu, v příštím roce bude náš úřad 
vypadat jinak.

a  b

Stavební obvod
Ve stavebním obvodu máme pro 

letošní rok připravenu stavbu plyno-
vodu. Nyní probíhá výběrové říze-
ní, na konci prázdnin bychom chtě-
li plynovodní potrubí položit a začít 
zpevňovat cesty. Pokládka vodovodu 
by proběhla ve spolupráci s VaKem, 
pravděpodobně  v příštím roce.  Sta-
vební pozemky by tak měly připrave-
né veškeré inženýrské sítě.

a  b

Úpravy na hřbitově
Na hřbitově bychom rádi zpevnili 

uličky mezi hrobovými místy. Okra-
je uliček by byly olemovány žulový-
mi kostkami, vlastní chodník bude ze 
zpevněné kamenné drti jako mlatový 
povrch. Žulové obrubníky by nahra-
dily  stávající  betonové. Po okrajích 
cesty ke kříži bude vysazena stromo-
vá alej. Také okolo hřbitova u oploce-
ní se plánuje výsadba borovic. Chce-
me, aby náš hřbitov měl jednotný ráz, 
proto jsme o návrh úprav požádali za-
hradního architekta pana Königa  ze 

Starého Města. Úpravy by měly pro-
bíhat v srpnu a září letošního roku, 
na podzim bychom provedli výsadbu 
stromů.

a  b

Parkové úpravy 
u sochy P.Marie

V loňském roce proběhla celko-
vá oprava sochy P. Marie. Restaurá-
torské práce prováděla restaurátor-
ka  a sochařka paní Petra Pařenicová.   
Socha byla posunuta na vhodněj-
ší místo a v jejím okolí vzniká malá 
parková úprava. Kousek od sochy se 
plánuje výsadba obecní lípy, která 
nahradí lípu, která stála v chodníku 
v těsné blízkosti hlavní cesty.

a  b

Školka
Po loňské výměně oken a zateple-

ní pokračujeme v opravách školky. 
Před prázdninami byly provedeny ná-
těry balkonových zábradlí, venkov-
ního schodiště. O prázdninách chce-
me ve školce rekonstruovat umyvárny 
v prvním i druhém podlaží. Výměna 
rozvodů vody, nová umyvadla, obklady 
a dlažba.  Částečně se provede výměna 
vnitřní kanalizace. Chystáme výstavbu 
nového dětského hřiště. Pokud se ne-
podaří získat dotace, v rozpočtu máme 
připraveno 200 000 Kč, které využije-
me na nové hřiště pro děti.

a  b
    

Kompostéry
Společně s některými obcemi na-

šeho mikroregionu jsme vypracova-
li projekt na pořízení kompostérů pro 
domácnosti. Základní myšlenka je 
jednoduchá. Čím více se bude kom-
postovat biologický odpad z domác-
ností, tím méně ho bude v popelni-
cích a tím méně budou občané platit 
za svoz odpadu. Obdobně to funguje 
na dalších místech republiky a statis-
tiky říkají, že skutečně ubude odpadu, 
který se vyváží na skládky. Náš pro-
jekt byl úspěšný, připravujeme výbě-
rové řízení na dodavatele komposté-
rů. Každá domácnost, pokud bude 

mít zájem, obdrží zdarma plastový 
komposter o objemu 1000 litrů. Po-
kud vše bude probíhat podle našich 
představ, kompostery   bychom mohli 
domácnostem dodat ještě na podzim, 
nejpozději však na jaře.

a  b

Územní plán
Po několika letech projednávání 

zastupitelstvo obce schválilo nový 
územní plán naší obce. Byl to poměr-
ně složitý proces, který trval téměř 
pět let. Občané, v případě potřeby, 
se s ním mohou seznámit na našem 
stavebním úřadě. V těchto dnech je 
na závěrečné kontrole na Městském 
úřadě ve Vsetíně. Pro nové lokality, 
kde by mohla být realizována výstav-
ba domků je potřeba zpracovat zasta-
vovací studii, ve které by mělo být 
navrženo rozmístění staveb včetně 
komunikací a inženýrských sítí.  Je to 
zase jakýsi proces, který probíhá pod 
dozorem odboru územního plánová-
ní ve Vsetíně. Protože se zase jedná 
o časově náročnou věc, ještě letos za-
hájíme práce na této studii.

a  b

Cyklostezky
v loňském a letošním roce jsme po-

měrně hodně času věnovali přípravě 
projektu cyklostezky, která by propo-
jila cyklostezku Bečva  v Ústí u Vse-
tína přes Horní Lideč, Valašské Klo-
bouky  se slovenskou cyklostezkou  
u Váhu. Z této páteřní trasy by v naší 
obci byly odbočky na Francovu Lho-
tu, na Střelnou a pod kravínem také 
na Študlov. Trasy máme vytipované, 
začneme oslovovat majitele pozem-
ků, na kterých by měla být cyklostez-
ka umístěna. Pokud získáme jejich 
souhlasy, zažádáme o vydání územ-
ního rozhodnutí a začne se připravo-
vat projekt. I při této stavbě chceme 
být připraveni na možnost čerpání 
dotací. Chtěl bych i touto cestou ma-
jitele dotčených pozemků požádat 
o pochopení při vyřizování vstupů 
na jejich pozemky. Bude to finanč-
ně náročná stavba, ale  pro náš regi-
on prospěšná.
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Děti v roli reportérů aneb „Jak se natáčelo z betléma“

Připravujeme se 
na další období čerpání 

evropských dotací
Ze sdělovacích prostředků po-

měrně často zaznívají informace 
o tom, jak se naše republika připra-
vuje na další období čerpání evrop-
ských dotací. Důležité je, aby se při-
pravovala také obec, mikroregion. 
Z fondu mikroprojektů, přeshra-
niční spolupráce jsme získali do-
tace na vypracování strategie, kte-
rá na základě dotazníkového šetření 
pojmenovává problémy v našem pří-
hraničním území a navrhuje určitá 
řešení rozvoje Hornolidečska a Pú-
chovské doliny na další léta. Vypra-
cování strategie provedla odborná 
společnost. Jejím prostřednictvím 
jsme o  názor  požádali občany for-
mou internetového dotazníkového 
šetření, k dispozici byly  také do-
tazníky v tištěné podobě. Sešly se 
nám stovky vyplněných dotazníků 

od občanů, spolků, podnikatelů nej-
více jich asi bylo z Horní Lidče.  Ob-
drželi jsme také vyplněné dotazníky 
ze Slovenska. K nahlédnutí je doku-
ment na našich webových stránkách, 
případně na obecním úřadě. Obdob-
ný dokument jsme měli vypracova-
ný již před dvanácti lety, za tu dobu 
se toho hodně změnilo, proto je dob-
ré jej inovovat a být připraven.

a  b

Betlém rozšiřuje svou 
nabídku

Provoz betlému byl zahájen před 
více jak dvěma lety. Dostatečně dlou-
há doba, abychom mohli zhodnotit 
jeho přínos. Budova je postavena jako 
víceúčelová, slouží betlému, ale také 
jako zázemí pro scholu, pro setkává-
ní spoluobčanů, pro pořádání předná-
šek, výstav apod. Důležitou součástí 
je informační centrum. Betlém dělá 
dobrou reklamu celé naší obci. Do-

posud jej navštívilo více jak 30 000 
návštěvníků, zaznamenali jsme také 
návštěvy vzácných hostů. Velmi pří-
jemné bylo setkání s panem Josefem 
Somrem, v nedávné době betlém na-
vštívila paní Hana Maciuchová. Po-
zitivní ohlasy zaznamenáváme na 
spojení prohlídky s filmovou projek-
cí. Proto jsme se rozhodli rozšířit fil-
movou nabídku o další téma. Nechali 
jsme studiem Telepace zpracovat po-
drobněji období Velké Moravy se za-
měřením na život Cyrila a Metoděje. 
O premiéře dalšího betlémského pří-
běhu vás budeme informovat. Poří-
dili jsme také výstavní panely, které 
budou sloužit pro propagaci betlému, 
ale také pro potřeby obecních složek 
apod. V informačním středisku bude-
me v nejbližší době instalovat tzv. in-
fokiosek, návštěvníci si sami na do-
tykové obrazovce vyhledají potřebné 
informace o našem regionu. I výše 
uvedené aktivity jsou financovány 
z různých typů dotací. 

Školáci z hornolidečské základní 
školy  si na vlastní kůži vyzkouše-
li práci redaktora rozhlasu. Začát-
kem června natáčeli s redaktorkou 
Radiožurnálu Michaelou Veteško-
vou reportáž z česko-slovenského 
betléma.

Pro patnáct dětí, které se účastnily 
interaktivní dílny, to nebylo vůbec 
jednoduché, a  s podobným téma-
tem se setkaly vůbec poprvé. Lek-
torkou jim byla zkušená redaktorka, 
která má za sebou osmnáct let praxe 
ve veřejnoprávním rozhlase, Micha-
ela Vetešková.

Je také autorkou dvou knížek pro 
děti s názvem "Jak maminka vylez-
la na strom" a "Jak maminka vylez-
la na věž".

V první části dílničky Michaela 
Vetešková vysvětlila školákům, kdo 
je redaktor, moderátor, co je tisková 
konference, jak se točí reportáž, jak 
redaktor natáčí vstup z místa pro 
rozhlasovou stanici, a také dětem 
předvedla cvičení na správné mlu-
vení a rozmluvení. Poté následovala 
hodinová část, kdy se vše odehráva-

lo v praxi a mlu-
vilo se "živě" na 
mikrofon.

Michaela si pro    
žáky šestých tříd 
připravila námět     
na reportáž, ve 
které měli natáčet 
živý vstup z čes-
ko-slovenského 
m e c h a n i c k é h o 
betléma v Horní 
Lidči. Žáci mu-
seli pro rozhlas 
například při-
pravit odpovědi 
na otázky "Proč 
je tohle místo 
pěkné?", "Co se 
Vám na betlému líbí?", "Jste rádi, 
že tady betlém je?", "V jakém městě 
nebo obci betlém je?", "Nevadí, že 
máš vánoce i v létě?". Pro děti to ne-
bylo vůbec snadné, protože musely 
otázky rychle vymýšlet, a pak stej-
ně rychle na ně odpovídat. Michae-
la se snažila, aby se žáci co nejvíce 
dostali do reality redaktora.

Po devadesáti minutách inten-
zivní práce, se školákům podařilo 
vstup z betléma připravit. Vysíla-
ný byl na několika stanicích české-
ho rozhlasu včetně Radiožurnálu, 
Dvojky, Rádia Junior a regionální 
stanice Brno. 

Ke stažení je také na webových 
stránkách obce.

Michaela Vetešková vysvětluje dětem metody na co nej-
rychlejší „rozmluvení“. Při práci redaktora a hlasatele 
je to nezbytně nutná věc. 
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Na Valašsku si mezi sebou poměřili síly kurýři z dvaceti zemí světa
Na prvního máje se v Horní Lid-

či jela třetí etapa prestižního me-
zinárodního cyklistického závodu 
„Karpatský pretek kuriérov“. Po-
prvé v historii se soutěž jela všemi 
čtyřmi zeměmi Visegrádské čtyřky. 
Polskem, Maďarskem, Slovenskem 
a Českou republikou. Lídrem závodů 
se stal Rakušan Gregor Mühlberger.

Pouze dvacetiletý Mühlberger se 
stal vítězem třetí etapy, kterou byla 
časovka jednotlivců na třicet kilo-
metrů. Trasa, o které se hovořilo 
jako o nejnáročnější z celého závo-
du, vedla z Horní Lidče do Lačno-
va, Valašských Klobouk, Mirošo-
va, Vlachovy Lhoty, Vysokého Pole 
a zpět.  Gregor Mühlberger triumfo-
val s náskokem čtyřiadvaceti sekund 
před krajanem Patricem Schultu-
sem.

Nejlepším českým závodníkem 
časovky se stal jednadvacetiletý Da-
niel Turek. Tento mladičký cyklista 
se soutěže účastnil i v loňském roce, 
kde v  celkovém pořadí vybojoval 
krásné osmé místo. Mezi Slováky 
dosáhl nejlepšího výsledku Mário 
Daško. 

„Karpatské preteky kuriérů“ jsou 
jedním z nejvýznamnějších měření 
sil cyklistů do třiadvaceti let na úze-
mí Evropy. Konají se v Maďarsku, 
Polsku, Slovensku a České republi-
ce. Tento ročník se začal v maďar-
ském Veszpréme a vyvrcholil o šest 
dnů později v polském Tarnowe 
(přesné datum konání závodu 29. 
dubna –   4. května 2014).  

Historie závodu sahá už do období 
po druhé světové válce. Na popula-
ritě ovšem soutěž získala až v osm-
desátých letech minulého století. 
V dnešní době se závod řádí k de-
seti největším v Evropě a účastní se 
ho cyklisté z celého světa. Na startu 
toho letošního byli například spor-
tovci z Japonska, Belgie, Německa, 
Španělska, Ukrajiny, Itálie, Rakous-
ka, Polska, Slovenska a Maďarska.

Karpatský pretek kuriérov patří k deseti nejprestižnějším cyklistickým zá-
vodům v Evropě. Letos poprvé se jel i v České republice. Vítězem třetí eta-
py, která vedla z Horní Lidče do Vysokého Pole a zpět, se stal Rakušan Gre-
gor Mühlberger.
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Devon Perpetuum slaví čtyřicet let

Hornolidečské informační centrum je tu pro Vás!

Skupina Perpetuum funguje na va-
lašské hudební scéně již čtyři desítky 
let. Své kulatiny se rozhodla oslavit 
v sobotu 7. června 2014 narozenino-
vým koncertem. Šlo o jediné vystou-
pení při této příležitosti. 

Ignorovat tento významný fakt by 
se mohlo rovnat velké chybě. Kape-
la existuje už čtyřicet let a stejně tak 
dlouho aktivně hraje. Na webových 
stránkách skupiny můžete číst: „Pa-
mětníci potvrdí, že počátky jsou da-
továny už v roce 1974. Na úplném 
zrodu byla trojice samouků kytaris-
tů, a to Jaromír-Karel Látal, Jan-
Vojta Fojtů a Zdeněk-Mužík Miku-
lenka.“ 

Kořeny rockové skupiny Perpetuum 
jsou v Horní Lidči. Za svou čtyřiceti-
letou éru kapela prošla několika změ-
nami v názvu a sestavě. Idea a směr 
tvorby ovšem zůstávaly stejné a v de-
vadesátých letech výrazně zasáhlo 
do její podoby sloučení se skupinou 
Devon a přejmenování na Devon Per-
petuum. Dneska sestavu rockerů tvo-
ří zpěvák Antonín Don Fojtů, bube-
ník Pavel Ferenc Janáč, baskytarista 
Jindra Houdek a kytaristé Jan Vojta 
Fojtů a Jan Slovák. 

„Skupinu znám od svého dět-
ství. Měl jsem možnost vidět a sly-
šet jejich zkoušky, které probíhaly 
v místním Kačabaru. Chodili jsme 
se na ně dívat se současným bas-
kytaristou Jindrou Houdkem. Oba 
na tyto roky rádi vzpomínáme. Byla 

Pokud nevíte, kam se vydat o prázd-
ninách na výlet nebo Vám chybí po-
třebná mapka, zkuste zavítat k nám 
do informačního centra. Sídlí v bu-
dově betlému. 

Poskytneme Vám informace o tu-
ristických cílech nejen u nás, ale 
i na Slovensku, o návštěvní době mu-
zeí, galerií, zámků, k dispozici Vám 
jsou katalogy divadel, turističtí prů-
vodci, přehledné programy a kalen-
dáře akcí v rámci Zlínského kra-

je a samozřejmě nejrůznější kapesní 
katalogy a mapy. Materiály, které se 
Vám budou líbit, si od nás můžete 
samozřejmě odnést a využít pro svůj 
volný čas. 

Velmi vyhledávaným letáčkem je 
„Mapa zážitků“. Nejenže má velmi 
krásné zpracování obsahující všech-
ny potřebné informace a kontakty, ale 
obsahuje i dvanáct tipů na výlety, kte-
ré patří k top vyhledávaným cílům 
v rámci Východní Moravy. Pomůže 

Vám tak třeba s návštěvou Buchlova, 
Baťového kanálu, Luhačovic, Bílých 
Karpat nebo Vám nabídne možnost 
zažít odpočinkovou dovolenou v rám-
ci Hostýnských vrchů. Dalším vy-
hledávaným materiálem, který u nás 
v informačním centru nabízíme, jsou 
nejrůznější cyklistické mapy. 

Návštěvníkům, kteří k nám na 
Hornolidečsko zavítají, nabízíme 
informace o možnostech ubytová-
ní, stravování, a také o našem místě 

DEPE 40 let - V současnosti hraje Devon Perpetum ve složení: zpěvák An-
tonín Don Fojtů, bubeník Pavel Ferenc Janáč, baskytarista Jindra Houdek 
a kytaristé Jan Vojta Fojtů a Jan Slovák.

to doba, kdy hrané zábavy byly té-
měř každý týden,“ vzpomíná jeden 
z fanoušků Tomáš Skřipka. 

Devon Perpetuum vydala dvě alba, 
Nic není, jak se zdá (2006) a Iluze 
(2009), na kterých je výhradně její 
vlastní tvorba. Novou desku se chystá 
natočit na konci roku. Texty k písním 
jsou v režii Honzy Slováka. „Má cit 
pro muziku a text. Vlastní tvorbu hlí-
dá autor a to je právě Honza Slovák. 
Trvá na tom, aby vše mělo kvalitu 
a v tom je také na skupinu náročný,“ 
vysvětluje frontman a zpěvák kapely 
Antonín Fojtů.

Když se členů kapely zeptáte, proč 
hrají, všichni svorně odpovídají, že je 

to jejich způsob relaxace. „Je to tvůr-
čí činnost, částečně závislost, koní-
ček a jistá forma uvolnění,“ říká An-
tonín Fojtů. 

Během koncertu přišel členům 
kapely poblahopřát také staros-
ta obce. Poděkoval jim za dlouho-
letou a skvělou prezentaci Horní 
Lidče. Ve dvouhodinovém vystou-
pení zaznělo více než dvacet hitů 
napříč celou její kariérou. Diváci 
se dočkali písní z vlastní, ale i pře-
vzaté tvorby jako Třicet stříbrných, 
Zima, Zlý rok, Čachtická paní, 
Noční můry, Stíny stromů, Dream 
on, Čarovná noc. 
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Valaši jsou v požárním sportu skvělí!

a regionu. Od března letošního roku 
máme také vytvořené facebookové 
stránky, kde pravidelně aktualizuje-
me tipy na kulturní, sportovní a spo-
lečenské akce. Jejich přesné znění 
je Informační centrum Horní Lideč, 
webová adresa na facebooku www.
facebook.com/informacnicentrum. 
Otevřeno máme každý den kromě 
pondělí od deseti do šestnácti hodin. 
Provozní doba je uvedená níže včet-
ně dalších nezbytných údajů.

Pokud byste chtěli své blízké potě-
šit malým dárkem, můžete u nás za-
koupit čerstvé lázeňské oplatky přímo 
z Luhačovic s příchutí oříškovou a čo-
koládovou, výborné čokolády nebo 
různé upomínkové předměty. Pro 
malé kluky jsou velkým lákadlem píš-
ťalky a ovečky, které pro nás vyřezá 
řezbář Zdeněk Matyáš z Valašských 
Klobouk, slečnám, maminkách a ba-
bičkám se zase nejvíce líbí ručně vy-
ráběné štípané holubičky. Neodolatel-
né jsou také velké dřevěné pastelky.  

Otevírací doba: úterý-neděle: 
10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Adresa: Informační centrum Horní 
Lideč, Horní Lideč 370, 756 12
Telefon: 737 701 047

E-mail: betlem@hornilidec.cz
Facebook: informační centrum Hor-
ní Lideč 
Web: www.facebook.com/informac-
nicentrum.

Poslední červencovou sobotu se 
v Horní Lidči uskutečnilo třetí kolo 
hasičské soutěže známé pod názvem 
Český pohár Rebel 2014. Nejvíce 
úspěchů si odnesli závodníci z Va-
lašska. 

Do hornolidečského sportovního 
areálu, kde se "Valašské stovkování" 
konalo, dorazili zástupci hasičů z celé 
České republiky, ale také ze Sloven-
ska. "Jsem rád, že se z tohoto závodu 
stává závod zahraniční, a že tu máme 
závodníky ze Slovenska. Ať se tu tedy 
všichni cítíte dobře," přivítal sportov-
ce na zahajovacím nástupu starosta 
obce Horní Lideč Josef Tkadlec.

Soutěž Český pohár Rebel 2014 po-
řádá Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. V Horní Lidči ji pak reali-
zuje sbor místních dobrovolných hasi-
čů ve spolupráci s obcí Horní Lideč.

"Chtěl bych poděkovat za orga-
nizaci Sboru dobrovolných hasičů 
Horní Lideč, který dělá čest tomuto 
sportu," pronesl slova chvály náměs-
tek starosty Okresního sdružení hasi-
čů Vsetín Jaromír Polanský. 

Jedinou disciplínou během závo-
du je běh na sto metrů s překážka-
mi. Nejenže musíte podat perfektní 
fyzický výkon, který se dá právem 
srovnat s těžkou atletikou, ale navíc 
do něj musíte začlenit prvky z hasič-
ského oboru. Alfou a omegou je za-

pojení rozdělovače, který mnohdy ze 
soutěže vyřadí ty nejlepší sportovce. 

V kategorii mužů si nejlépe vedl 
František Kunovský (HZS DEZA 
Valašské Meziříčí) s časem 15.91s. 
V kategorii žen pak domácí Pet-
ra Chovancová. Její čas byl 17.21s. 

S číslem 55 se na trať postavila domácí závodnice Petra Chovancová. Sto 
metrů s překážkami zvládla uběhnout za 17.21s.
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Ve finálním vyřazovacím play off 
se vítězství dočkal Radek Chmela 
(zástupce hasičů z Francovy Lhoty) 
a Karolína Witoszová  (reprezentant-
ka hasičů Karviná-Hranice).  

Z domácích závodnic se ještě na 
trať sto metrů s překážkami postavila 
dvaadvacetiletá Míša Bělotová (SDH 
Horní Lideč), maminka rok a půl 
starého chlapečka. Trénuje společ-
ně s dvojnásobnou vícemistryní svě-
ta Petrou Chovancovou. "Cvičím co 
druhý den. Jsou to dva maximálně 
tři roky, co jsem se „stovkami“ za-
čala. A můj největší úspěch? Je prá-
vě ten dnešní. Čas 21.30s," vysvětlu-
je Bělotová. Zázemí oběma hasičkám 
poskytuje hornolidečský sportov-
ní areál, který je součástí hasičského 
střediska. „Za měsíc to bude přesně 
pět let, co se středisko podařilo vy-
budovat. Jeho služeb ročně využije až 
šest tisíc hasičů a sportovců nejen ze 
Zlínského kraje, ale také z celé České 

republiky,“ doplňuje starosta obce. 
Závody Českého poháru Rebel 

2014 zatím proběhly v Praze a Os-

travě. Po Horní Lidči následuje Ka-
menec u Poličky, Bludov a Písková 
Lhota.

V neděli 20. července 2014 odpoledne se vrátila z Mis-
trovství světa v požárním sportu dvojnásobná vicemistryně 
světa a současně držitelka bronzové medaile devatenáctile-
tá Petra Chovancová z Horní Lidče. 

Dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili vybojova-
la na Mistrovství světa v požárním sportu, které se kona-
lo od 13. do 20. července 2014 ve Svitavách. Petra triumfo-
vala v běhu na sto metrů s překážkami a ve štafetě na čtyři 
krát sto metrů. Reprezentovala také český národní tým, kte-

Zahájení soutěže - Valašské stovkování slavnostně zahájili představitelé 
obce, hasičů, a také rozhodčích. Soutěž přímým přenosem vysílala Fire TV.

Petra Chovancová je dvojnásobnou 
vicemistryní světa v požárním sportu

Petru po návratu z Mistrovství světa v požárním sportu 
přivítal starosta obce Josef Tkadlec

Petra na Mistrovství světa vybojovala v běhu na sto 
metrů s překážkami krásné druhé místo. Druhou stříbr-
nou medaili získala za celkové umístnění českého národ-
ního týmu. 

rý v celkovém umístění na mistrovství světa získal stříbr-
nou pozici. 

Petra Chovancová během mistrovství překonala i svůj 
osobní rekord. Při jednom z pokusů v běhu na sto metrů 
s překážkami dosáhla času 17.06 s.

Při návratu domů do Horní Lidče ji přivítal starosta 
obce Josef Tkadlec a starosta místního sboru dobrovol-
ných hasičů Stanislav Mišun.
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Po dvanácté na kole přes Vařákovy paseky

V uplynulé sezóně skončili se zis-
kem osmnácti bodů na pěkném šes-
tém místě. Ve svém týmu mají i dvě 
dívenky, Aničku a Anetku.

Fotbalové družstvo mladších žáků 
má osmnáct hráčů ve věku do tři-
nácti let. Patří mezi aktivní sportov-
ní týmy. Pravidelně dvakrát týdně se 
schází na tréninkách, jezdí po zápa-
sech, a také pořádá turnaje. Trenér-
ský tým tvoří Vlasťa Ptáček, Broni-
slav Gajdošík, Martin Liška a Filip 
Gajdošík. „Působíme v okresním 
přeboru, kde jsme v jarní části skon-
čili z osmi účastníků na šestém mís-
tě,“ popisuje stav týmu jeden z trené-
rů Vlastík Ptáček.

Sestavu mladších žáků tvoří: On-
dřej Ščotka, Anička Bučková, Anet-
ka Lišková, Radim Mareček, Marcel 
Ptáček, Adam Michálek, Filip Mrá-
zek, David Tkadlec, Honza Filák, 
Honza Vaněk, Matěj Gajdošík, Mi-
chal Petrůj a David Bojda. Nejlepším 

střelcem byl s dvaadvaceti góly Mar-
cel Ptáček. 

„První srpnovou sobotu jsme 
v naší obci uspořádali fotbalový tur-
naj mladších žáků O pohár staros-
ty obce. Máme také vlastní webové 
stránky, kde hráči, ale i naši fanouš-

ci najdou aktuální informace,“ popi-
suje novinky v týmu Vlastík Ptáček. 

Sezóna začíná mladším žákům jen 
pár dnů po zahájení školního roku. 
Kdy přesně, a jaké soupeře budou mít 
ve skupině, se dovíte na www.zaci-
hornilidec.estranky.cz.

Fotbalový tým mladších žáků má osmnáct členů ve věku do třinácti let. 
Jarní sezónu skončil s osmnácti body na šestém místě.

Malí fotbalisté 
nezahálí

Druhou červnovou sobotu tj. 14. 
června 2014 se jel v Horní Lidči již 
dvanáctý ročník cyklistického zá-
vodu Vařákovy paseky. Absolut-
ním vítězem se stal Milan Zvonek 
z Valašských Klobouk. Trať o dél-
ce devětatřicet kilometrů vedoucí 
v horském terénu zdolal za 1:11:49. 
Nejrychlejší ženou v cíli byla Lucie 
Javorová. 

Soutěž odstartovala v deset hodin 
dopoledne. Síly mezi sebou přijela 
poměřit devadesátka cyklistických 
nadšenců nejen ze Vsetínského re-
gionu. Dorazily například sportov-
ní týmy z Holešova, a také ze slo-
venských Dohňan. Pro muže byla 
připravena trať v délce devětatřicet 
kilometrů, ženy jely závod dlouhý 
jednadvacet kilometrů. 

„Závod vedl ze sportovního areá-
lu kolem hřiště, školy, dále směrem 

Absolutním vítězem dvanáctého ročníku cyklistického závodu Vařákovy 
paseky se stal Milan Zvonek z Valašských Klobouk. Trať o délce devětatřicet 
kilometrů překonal za 1:11:49.
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Projeďte nebo projděte Púchovskou dolinu a Hornolidečsko

na místní „baráky“, Lačnov a Va-
řákovy paseky. Na cyklisty čeka-
lo stoupání k vysílači přes Vařáko-
vy paseky až na Bařiny. Tam se trať 
vracela zpět a závodníkům dávala 
tušit, že právě zde je nemine nej-
prudší stoupání,“ vysvětluje za or-
ganizátory Pavel Petrůj.

V kategorii žen nad čtyřicet let 
byla nejlepší cyklistkou Bohunka 
Petrůjová z Horní Lidče. Jednadva-
cet kilometrů zajela v čase 00:53:40. 
Muže závodící nad padesát let pře-
konal Stanislav Javora. Slovenský 
závodník Zdeno Zeman, byl s ča-
sem 1:15:23 nejlepší v kategorii 
mužů do devětačtyřiceti let.

Absolutním vítězem celého závo-
du, který dojel do cíle s nejlepším 
časem, byl Milan Zvonek z nedale-
kých Valašských Klobouk. Trať spa-
dající svou náročností do kategorie 
půlmaratonu zvládl za 1:11:49. Jak 
nejlepší cyklista prozradil, v letoš-
ním roce má najeto už více než jeden 
tisíc kilometrů. Kromě poháru pro 
vítěze na něj jako hlavní cena čekala 
bečka piva, kterou tradičně do sou-
těže věnuje starosta obce Horní Li-
deč. "Děkuji a jak je tradicí, bečka 
zůstává k dispozici pro všechny zá-
vodníky a kamarády," říká ještě ze 
stupně vítězů Milan Zvonek.

Za ženy zajela závod s nejlep-
ším časem Lucie Javorová, násle-

dovala ji na druhém místě Bohun-
ka Petrůjová a Kateřina Zemánková 
na třetí pozici. 

V rámci cyklistického závodu Va-
řákovy paseky soutěží i děti do čtr-
nácti let. Nejedou trať jako dospě-
lí závodníci, ale je pro ně vytvořen 
zvláštní okruh kolem budovy míst-
ní základní školy. Vloni se tato dět-
ská soutěž, na kterou mohou vyrazit 
skutečně i ti nejmenší, jela poprvé.

O letošní druhý ročník soutěže 
malých cyklistů, byl velký zájem. 
Dětí bylo víc než devadesát. Podle 

věku mohli chlapci a děvčata soutě-
žit hned v deseti kategoriích.

"Chtěl bych poděkovat všem orga-
nizátorům a lidem, kteří závod pořá-
dali nebo zajišťovali. Jsme si vědomi 
také toho, že naše soutěž nebyla s or-
ganizačního hlediska dokonalá. Ja-
kékoliv nedostatky během ní jsou pro 
nás poučením do příštího ročníku,“ 
říká starosta obce. A dodává: “Za-
čínáme mít závody dva: pro dospělé 
a pro děti. A za to jsem rád. Cyklis-
tický závod Vařákovy paseky se tak 
otevřel všem věkovým kategoriím".

Kromě nevšedních zážitků můžete 
získat také originální tričko. Smyslem 
projektu, do kterého jsou zapojené pří-
hraniční obce, je podpora cestovního 
ruchu a zviditelnění krás našich obcí.

Nepotřebujete k tomu nic. Jen tře-
ba sednout na kolo, a pokud chcete 
po projetí všech vesnic získat tričko, je 
nutné si ještě zakoupit turistický pas. 
Za patnáct korun nebo půl eura ho mů-
žete získat na každém obecním úřadě 
v rámci Púchovské doliny a Hornoli-
dečska. Stejná nabídka platí i pro mi-
lovníky turistiky.

S turistickým pasem dostanete pub-
likaci, která obsahuje základní infor-
mace o obcích a jejích zajímavostech, 
tipech na výlety a místech, kudy vedou 

cyklostezky. Pak už je jen nezbytné 
shromažďovat do pasu razítka z obcí, 
které jste navštívili. Po získání všech 

dvaadvaceti na Vás čeká „vzpomínko-
vé“ tričko s jedinečným číslem. K vy-
zvednutí pro Vás bude připravené tam, 
kde jste zakoupili turistický pas. 

„Věříme, že i tímto způsobem zvi-
ditelníme krásné obce a jejich turis-
tické cíle a navzájem poznáme naše 
sousedící regiony Hornolidečska 
a Púchovské doliny,“ říká přednos-
ta Obecního úřadu Dohňany Andrej 
Kozma. 

O letošní druhý ročník soutěže malých cyklistů, byl velký zájem. Dětí bylo 
na startu více než devadesát. Podle věku mohly soutěžit v deseti kategoriích.

Smyslem projektu, do kterého jsou 
zapojené obce Púchovské doliny 
a Hornolidečska, je podpora cestov-
ního ruchu a zviditelnění krás našich 
obcí. Získat můžete nejen nevšední 
zážitky, ale také originální tričko.
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Tradiční vyjížďky se zúčastnilo sedmdesát motorek

A ten míč kulatý věc je zábavná

Projekt turistických pasů vzni-
kl na základě dlouhodobé spolupráce 
mezi příhraničními obcemi Hornoli-
dečska a Púchovskej doliny. Spuštěn 
byl s prvním červencovým dnem. 

V Horní Lidči si pro pas můžete při-
jít do informačního centra, které sídlí 
v budově betlému.

V Lidečku Vám pas vydají na mo-
torestě, ve Francové Lhotě, Pozděcho-

vě, Lužné, Střelné, Valašské Polance, 
Študlově, Valašské Senici, Ústí na pří-
slušném obecním úřadě.

V ostatních obcích Hornolidečska 
pak v místních hospůdkách.

V pořadí už osmý ročník motocy-
klového výletu se konal koncem červ-
na a vedl přes několik vesnic Horno-
lidečska.

Sraz motorkářů pořádají vždy za-
čátkem léta členové místního mo-
toklubu. Letos vedla vyjížďka přes 
Pulčín, Francovu Lhotu, Střelnou, 
Študlov, Valašské Příkazy a Hor-
ní Lideč. Zakončena byla v Lidečku 
pod Čertovými skalami. 

„Motosraz byl zpestřen jízdou 
zručnosti a dalšími soutěžemi,“ vy-
světluje dlouholetý člen klubu Josef 
Slánský. A dodává: „Putovní pohár 
za první místo v soutěži o nejkrás-
nější motocykl vyhrála třímístná Če-
chie 600 z roku 1926. V České repub-
lice je dochováno pouze třicet kusů. 
Podobná je k vidění jen v Národním 
muzeu v Praze“. 

Další originální zážitek si pro 
Vás motoklub připravil na sobotu 

16. srpna 2014. Pod večerní oblo-
hou se bude ve sportovním areálu 

promítat film z jejich cesty po Ru-
munsku. 

Osmého ročníku motorkářské vyjížďky, kterou pořádá místní motoklub, se 
zúčastnilo na sedm desítek historických, ale i současných motocyklů. 

Sportovní nadšení, boj o vítěz-
ství, smysl pro férovou hru, dobrá 
nálada a úsměv na tváři provázeli 
uplynulou sobotu fotbalový turnaj 
mladších žáků. V hornolidečském 
sportovním areálu se uskutečnil 
jeho první ročník.

Na travnatém hřišti se do zápolení 
o zlatou medaili pustily čtyři týmy: 
Lidečko, Lužná, Valašská Senice 
a Horní Lideč. „Dneska pořádáme 
první ročník turnaje mladších žáků. 
Za družstva tu hrají děti ve věku 
od šesti do dvanácti let,“ říká jeden 
z organizátorů Martin Liška. A do-
plňuje: „Mezi týmy tu ovšem máme 
fotbalisty, kterým ještě ani šest let 
nebylo. Jde nám o to, aby si děti za-
hrály a zažily atmosféru turnaje.“ 
Jeho slova ukázkově potvrdila Luž-
ná, která do týmu postavila hned čty-
ři dívenky. Teprve čtyřletou Sabinku 

a tři holčičky, které v září nastoupí 
do první třídy.

Hrací doba jednotlivých zápasů byla 
dvakrát patnáct minut. V konečném 
pořadí rozhodly body, vzájemné utká-

ní, skóre a vyšší počet vstřelených bra-
nek. Vítězem turnaje se nakonec stal 
se sedmi body tým z Horní Lidče. Jen 
o jeden bod méně si vybojovali hráči 
z Lidečka. Třetí místo obsadila Valaš-
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Na vlnách českého rozhlasu o naší obci

Podvodný email nikdy neotvírejte

ská Senice a čtvrté Lužná. Nejlepším 
gólmanem byl vyhlášený František 
Filák z Valašské Senice a nejlepším 
střelcem Marcel Ptáček hrající za tým 
Horní Lidče. Titul nejlepšího hráče 
turnaje si odnesla Anička Bučková, 
která hájila barvy Lidečka. 

První ročník fotbalového turnaje 
mladších žáků „O pohár starosty Hor-
ní Lidče“ se vydařil. „Počasí nám 
přálo, užili jste si hry, nikdo se nezra-
nil a já bych Vás rád pozval na dru-
hý ročník tohoto turnaje. Uskuteční se 
opět o příštích prázdninách,“ pronáší 

na závěr starosta pořádající obce. 
Podle předběžné termínové listi-

ny začne mladším žákům sezóna za-
čátkem září. Horní Lideč bude mít 
ve skupině Lužnou, Lidečko, Valaš-
skou Polanku, Valašské Příkazy, Lho-
tu u Vsetína, Ústí a Janovou.

V pondělí 23. června 2014 strávila 
obec Horní Lideč příjemný den s Čes-
kým rozhlasem Brno. Reportéři po celý 
den vysílali o naší vísce pořad. Společ-
ně jsme se bavili nejen o tom, jak se 
nám v obci žije, ale také o dobrém jíd-
le a kulturním životě.

Vše začalo jen pár minut po šes-
té hodině ranní. V tu dobu se roz-
hlasovým éterem rozezněla pověst 
z knihy „Za dlúhých večerů“ s ná-
zvem „Vodník u křižných cest“. Kdo 
by nevěděl, tak je to právě jeden ze 
dvou knižních příběhů, které mají 
vztah k naší obci. Tou druhou je po-
věst s názvem „Odraný kůň“. 

Na rozhlasovou svačinu jsme zamí-
řili přesně deset minut po půl desáté, 
a to za kuchařem Jaroslavem Filákem, 
který nám prozradil recept na vyhlá-
šenou „držťkovou polévku“. Pokud 
jste měli připravenou tužku a papír, 
mohli jste si postup vaření polévky 
včetně nezbytných ingrediencí pozna-
menat. Jak sami určitě víte, „držťková 
polévka“ vařená kuchařským mistrem 
je nejen v naší vísce vyhlášená.

Deset minut po dvanácté hodině 
jsme si na vlnách rozhlasu popoví-
dali o kultuře, zvycích, tradicích, 
prostě o všem co má spojitost se 
společenským životem v obci. Naše 

společné vysílání s Českým rozhla-
sem Brno bylo zakončeno krátce 
po sedmnácté hodině, kdy se ke slo-
vu dostal starosta obce. 

Český rozhlas Brno jste mohli a mů-
žete v Horní Lidči naladit na frekven-
ci 89,5 FM nebo na internetu. 

Máte svoji oblíbenou pověst nebo 
pohádku z knihy "Za dlúhých večerů"? 
A proč je to právě ona? Na tři nejzají-
mavější odpovědi čeká zajímavá cena. 
Poslat nám je můžete na email: bet-
lem@hornilidec.cz nebo osobně přinést 
do informačního centra. Soutěž končí 
s posledním dnem prázdnin. Děti mo-
hou na toto téma namalovat obrázek.

Policisté upozorňují a radí jak 
v případě doručení takové zprávy 
postupovat.

V poslední době Policie České re-
publiky zaznamenává zvýšený po-
čet oznámení souvisejících s výsky-
tem nevyžádané emailové zprávy 
s upozorněním na údajnou pohle-
dávku. Příjemci je doručena zprá-
va, ve které je informován o údajné 
pohledávce a je mu nabízena mož-
nost tuto dobrovolně uhradit a tím 
se vyhnout soudním sporů, a dodr-
žet pozitivní úvěrovou historii. Sou-

částí e-mailu je i příloha, která má 
obsahovat údajnou smlouvu, jež do-
kazuje vznik dlužné částky. Místo 
toho se však v archivu (zip) ukrý-
vá spustitelný soubor s koncovkou 
exe, který kromě textového doku-
mentu ukrývá také počítačový vi-
rus. V jednotlivých zprávách se 
mění atributy jako: datum, částka, 
č. účtu, č. smlouvy, odesílatel zprá-
vy. Text zprávy má špatnou diakri-
tiku. 

Pokud by občané dostali do své 
emailové schránky výše popsanou 

zprávu, doporučujeme, aby přílo-
hu neotevírali, a pokud je to v jejich 
technických možnostech zprávu ulo-
žili jako soubor eml, msg a věc ozná-
mili na nejbližším obvodním oddě-
lení Policie České republiky nebo 
na linku 158. Osobám, které by ote-
vřely přílohu výše popsané zprávy, 
doporučujeme, aby si ve vlastní režii 
zajistili kontrolu počítače na případ-
ný škodlivý software.

npor. Bc. Marek Kamenčák, 
vedoucí Obvodního oddělení 

PČR Horní Lideč

Cyklistickým výletem do slovenské 
Vydrné byl  30. července 2014 v Hor-
ní Lidči zahájen projekt příhraniční 
spolupráce "Přešel jsem Púchovskou 
dolinu a Hornolidečsko". Na kola 
usedli téměř všichni starostové dva-
advaceti obcí Hornolidečska a Pú-
chovské doliny. 

Na vyjížďku vedoucí z Horní Lid-
če do slovenské Vydrné ovšem mohl 
kdokoliv, kdo má rád cyklistiku 
nebo rád poznává nová místa. A tak 
kolem třinácté hodiny se těchto mi-
lovníků kol sešlo téměř devadesát. 
Své zástupce tu měli nejen valašské 
obce Lidečko, Horní Lideč, Valaš-

ská Senice, Střelná, ale i spřátelené 
obce Dohňany, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Zariečie, Vydrná, Lúky 
a Lazy pod Makytou. „Na kole jez-
dím už patnáct let. Ročně najedu ko-
lem tisíce kilometrů. A protože mám 
cyklistiku moc rád, nemohl jsem si 
nechat ujít ani tuto vyjížďku,“ říká 

Starostové z česko-slovenského pomezí 
se vydali na společný cyklovýlet
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místostarosta obce Dohňany Mari-
án Mušák. 

Hlavním smyslem projektu je pod-
pora rozvoje turistiky, sportu, zdra-
vého životního stylu, a také zvýšení 
turistické atraktivity obou regionů. 
„Unikátní je v tom, že se do něj může 
zapojit kdokoliv. Stačí si jen zakoupit 
"turistický pas" a na kole projet nebo 
pěšky projít všech dvaadvacet obcí,“ 
vysvětluje projektový manažer Hor-
nolidečska Stanislav Petřík. A do-
plňuje: „Do pasu získáváte razítka 

z míst, které jste navštívili a jako su-
venýr na Vás čeká jedinečné tričko.“ 

„V Horní Lidči si pro pas mů-
žete přijít do informačního centra 
nebo na obecní úřad,“ vyjmenová-
vá starosta obce Horní Lideč Josef 
Tkadlec. V Lidečku Vám pas vyda-
jí na motorestě, ve Francové Lhotě, 
Pozděchově, Lužné, Střelné, Valaš-
ské Polance, Študlově, Valašské Seni-
ci a Ústí na příslušném obecním úřa-
dě. V ostatních obcích Hornolidečska 
pak v místních hospůdkách. 

Projet nebo projít Hornolideč-
sko a Púchovskou dolinu můžete až 
do konce prázdnin. Krása přírodních 
a turistických památek obou regionů 
určitě za to stojí.

Schola si pro nejmenší připravila dětský den
První prázdninovou neděli tj.        

29. června 2014 proběhlo odpoledne 
pro děti, jehož mottem bylo „Po sto-
pách svatých“. 

Děti se tak na chvíli staly poutní-
ky a putovaly po cestě, na které moh-
ly potkat svaté. Jako první je čeka-
lo zastavení u svaté Zdislavy. Ta si 
malé poutníky prověřila nesnad-
ným úkolem, a to postavením hradu, 
ve kterém žila. U svaté Kláry měly 
děti za úkol vyluštit dopis, jež adre-
sovala svaté Anežce. U svatých Cy-
rila a Metoděje si poutníci vyzkouše-
li, jak je těžké hlásat víru. Stejně tak 
u svatého Vojtěcha, který do tehdej-
ších zemí přinášel evangelium. 

U patrona naší obce, svatého Vác-
lava, děti zjistily, jak je obtížné být 
v boji obezřetný a dávat si pozor. 

Na konci cesty čekal poutníky sva-
tý Jan Nepomucký s posledním úko-
lem a zaslouženým dárkem. 

Přestože nám malinko nepřálo po-
časí, stihli jsme se všemi třiatřiceti 
poutníky opéct špekáčky. Všem, kte-

ří na pouť svatých společně s námi 
zavítali, moc děkujeme a těšíme se 
na příště.

Dětský den, který pro nejmenší připravila schola, se opravdu vydařil. 
Na děti čekaly nejen soutěže, dárky, ale také opékání špekáčků.
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Začala oprava centrální části Horní Lidče
Čtyři měsíce. Tak dlouho má tr-

vat rekonstrukce okolí obecního úřa-
du, bytovek, autobusových zastávek 
a prostranství kolem domu s pečo-
vatelskou službou. Práce začaly před 
několika týdny. 

Úpravy centrální části Horní Lidče 
se dotknou téměř celé její části. Roz-
sah prací bude nemalý. Vzniknou nové 
parkovací plochy, nový přechod pro 
chodce v křižovatce směrem k vla-
kovému nádraží a vybudovaný bude 
také bezbariérový přístup k obecnímu 
úřadu. Rekonstrukcí projde i chodník 
podél vlakového nádraží od Lidečka, 
chodníky k autobusovým zastávkám 
a pěšina k lávce ke škole. 

Horní Lideč dostane také novou 
oddychovou zónu. Vybudovaná bude 
kolem zdravotního střediska, domu 
s pečovatelskou službou a mateřské 
školy. Doplněná bude o nové osvět-
lení, lavičky, odpadkové koše, stoja-

ny na kola a pro lepší orientaci v obci 
budou nainstalované nové směrové 
ukazatele. 

Opravy potrvají od července do polo-
viny listopadu. Předpokládaná hodnota 
zakázky je téměř šest milionů korun. 

Centrální část by měla zůstat na-

vzdory rekonstrukcím průjezdná. 
„Přesto prosíme občany o shoví-
vavost. Je nutné počítat s možnými 
komplikacemi, které se mohou bě-
hem úprav obce vyskytnout,“ obrací 
se s prosbou na místní obyvatele sta-
rosta obce.

Obec bude mít novou oddychovou zónu. Vybudovaná bude kolem zdravot-
ního střediska, domu s pečovatelskou službou a mateřské školy.

---------  inzerce  ---------
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Ohlédnutí za některými akcemi v obci

Na vyhodnocení cyklistického závodu Vařákovy pase-
ky přišlo velké množství dětí i dospělých.

Téměř sto dětí se zúčastnilo letošního cyklistického zá-
vodu.

Petra Chovancová a její soupeřky na letošním Valaš-
ském stovkování.

V krajské soutěži v požárním sportu  byly k vidění mi-
mořádné výkony soutěžních družstev.

Právě byl odstartován cyklistický závod Vařákovy pa-
seky.

Na krajskou soutěž v požárním sportu  zavítal i hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák a ředitelka HZS Zlín-
ského kraje Jarmila Čičmancová.
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