Horní Lideč
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Správní obvod: Vsetín

GPS souřadnice: 49.181216N, 18.060992E

Nadmořská výška: 465 m n. m.

První pís. zmínka: 1261 (760 let)

Počet obyvatel: 1 350

PSČ: 756 12

Adresa URL: www.hornilidec.cz

Současnost obce Horní Lideč
Naše obec získala 1. místo v krajském kole soutěže Vesnice roku 2001. Hodnotící komise nám toto
ocenění udělila za ucelený koncepční rozvoj obce, rozvoj bytové výstavby, za investice do rekonstrukce
školní budovy, za ekologické projekty (plynofikace obce, příprava projektu odkanalizování obce, za podporu
obecních spolků, za celkovou úpravu vesnice). Zvláštní ocenění jsme získali také za nejlépe vedenou
knihovnu.
Horní Lideč nabízí turistům a návštěvníkům obce možnost příjemně strávené dovolené a
aktivního využití volného času v nově otevřeném Relaxačním a turistickém centru, kde je zároveň i
možnost ubytování a stravování v obecní restauraci.
Relaxační a turistické centrum nabízí dobré podmínky jednak pro soustředění sportovních oddílů
či sportovně založených jednotlivců a skupin, ale je také vhodný k letní i zimní rodinné rekreaci.
Ke sportu mohou návštěvníci využít víceúčelové plochy s umělým povrchem, umožňující
provozovat tenis, volejbal, basketbal, malou kopanou, házenou, pozemní hokej či florbal, dále lehkoatletický ovál
s tartanovým povrchem (400m), pískové hřiště na plážový volejbal, travnaté fotbalové hřiště nebo
asfaltové hřiště s mantinelem, v zimních měsících upravené na ledovou plochu.
Relaxační část centra nabízí solárium, saunu a vířivou vanu pro 10 osob, fitcentrum, masérské
služby, tělocvičnu s možností využití pro míčové hry a recepci s možností občerstvení a posezení.
Občanům dále slouží veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s napojením na čističku odpadních vod,
pošta, mateřská škola, základní škola, speciální škola, veřejná knihovna, kulturní zařízení,
zdravotnické zařízení, lékárna, dům s pečovatelskou službou, prodejny potravin i smíšeného
zboží, několik služeb a pohostinství.
Aktivní činnost zde vyvíjí Sbor dobrovolných hasičů a celá řada zájmových spolků a organizací.
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