
U pfiíleÏitosti této slavnosti vydal OÚ Liptál dvû pohlednice, které jsou k dispozici na OÚ 
a v informaãním centru.

V dne‰ním ãísle najdete:
● Jednání zastupitelstva ● Liptál neãekanû zazáfiil ...

● V˘sledky voleb ● Spoleãenská kronika

● Upozornûní pro obãany ● Z matefiské a základní ‰koly

Liptál vesnicí roku 2006 ve Zlínském kraji



Usnesení ã. 28 

ze dne 21. 06. 2006

- ZO Liptál schvaluje jednohlasnû
darování 6 ks plynov˘ch pfiípojek

od obãanÛ: 

- Ing. Jan Krepl a Mgr. Eva Krep-

lová, Vsetín Jiráskova 1812, 

- Ing. Miroslav Hrádek, Liptál 424, 

- Jifií Mach, Liptál 169 a Marcela

Cuhová, Liptál 482, 

- Pavel Hüttl, Liptál 143

- Ing. Petr Smolík, Liptál 3

- Petr Nohavica a Petra Burjánová,

Liptál 124 do vlastnictví Obce

Liptál a souãasnû schvaluje jedno-
hlasnû darování tûchto plynov˘ch

pfiípojek z vlastnictví Obce Liptál

do vlastnictví Severomoravské ply-

nárenské, a.s.

- ZO Liptál projednalo závûreãn˘

úãet obce Liptál za rok 2005 a zprá-

vu o v˘sledku pfiezkoumání hospo-

dafiení obce ã. 254/2005/K¤ ze dne

04. 05. 2006 a vyjadfiuje souhlas

s celoroãním hospodafiením za rok

2005 a to bez v˘hrad.

- ZO Liptál schvaluje jednohlasnû
hospodáfisk˘ v˘sledek lesÛ

303.724,- Kã a pfievedení hospod.

v˘sledku do rozpoãtu obce

- ZO Liptál schvaluje pfiijaté dotace

a jejich zahrnutí do rozpoãtu obce 

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o pracích na rozvodn˘ch fiadech

v Liptále

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o rekonstrukci ‰kolní jídelny

a o vyuÏití stávajícího zafiízení

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o rekonstrukci stfiechy fotbalo-

v˘ch ‰aten

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce k pfiemístûní M· do budovy Z·

a ukládá dovypracování studie nut-

n˘ch stavebních úprav budovy M·

tak, aby tato vyhovovala v souãas-

nosti platn˘m âSN, zákonÛm, vy-

hlá‰kám a hygienick˘m pfiedpisÛm.

Pro nedostatek informací zatím ne-

rozhodlo o pfiemístûní M· do Z·

- ZO Liptál doporuãuje vypracovat

stavebnû technick˘ prÛzkum budo-

vy M· a nákladovou studii potfieb-

n˘ch komplexních stavebních úprav

- ZO Liptál povûfiuje Ing. ëuri‰e do-

vypracováním studie a jeho prezen-

taci v RO s fieditelkami obou ‰kol

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

mace o opravû KA

- ZO Liptál schvaluje podnikatelsk˘

úvûr u KB Vsetín ve v˘‰i 4 mil Kã

na dílãí financování celkové 

rekonstrukce ‰kolní jídelny a do-

stavby vodovodu. Do zástavy je

schválena budova Základní ‰koly

Liptál, Liptál ã.p. 465 a 2 ks blan-

kosmûnek - a povûfiuje starostu

obce podepsáním úvûrové smlouvy

- ZO Liptál schvaluje I. zmûnu roz-

poãtu obce na rok 2006 pfiíjmy

i v˘daje ve v˘‰i 24,628.100,--  Kã

- ZO Liptál schvaluje pfiezkoumání

hospodafiení obce za rok 2006

Krajsk˘m úfiadem Zlínského kraje

- ZO Liptál schvaluje odprodej ãásti

pozemku parc. ã. 381 v k.ú. Liptál

za cenu 40,- Kã/m2 panu Janu

BûÈákovi, Liptál 115 a doporuãuje
úãast pracovníka obecního úfiadu

pfii zamûfiení pozemku

- ZO Liptál doporuãuje pfiesunout

odprodej pozemku panu Vladimíru

Vaculíkovi, Liptál 17, parc. ã. 

3960/2 v k.ú. Liptál na pfií‰tí jedná-

ní zastupitelstva

- ZO Liptál schvaluje smlouvy

o zfiízení vûcného bfiemene na parc.

ã. 3874 v k.ú. Liptál pro vedení 

pfiípojek NN pro vlastníky RD:

manÏelé Jelínkovi, Vaculíkovi

a Monika Chmelafiová

- ZO Liptál schvaluje vyvázání ob-

jektÛ ze zástavy u âMHB Zlín -

budova Hasiãské zbrojnice a

budova ¤eznictví u Hru‰kÛ ã.p. 43

- ZO Liptál bere na vûdomí zprávu

o pfiezkoumání hospodafiení v Z·

Liptál

- ZO Liptál ukládá fieditelce Z· od-

stranûní nedostatkÛ dle závûreãné

zprávy do 31. 8. 2006 a v˘sledek

pfiedloÏit ZO Liptál

- ZO Liptál doporuãuje podání vy-

svûtlení k poloÏce rezervní fond

Z·, zejména vysvûtlení z jak˘ch

pfiíjmÛ je rezervní fond tvofien

- ZO Liptál schvaluje hospodáfisk˘

v˘sledek Z· ve v˘‰i 14.057,39 Kã

- ZO Liptál bere na vûdomí vedení

Kroniky obce Liptál za rok 2005

- ZO Liptál schvaluje Ïádosti o po-

fiádání zábav v KA - SRP·

a Vaculík Petr (Vala‰sk˘ Bigbeat-

fest)

- ZO Liptál doporuãuje fie‰it Ïádost

pana Jaroslava Vaculíka, Liptál ã.

453, o pfiíspûvek na rekonstrukci

mostu, v návaznosti na rozpoãet

obce v roce 2007

- ZO Liptál ukládá stavební komisi

navrhnout fie‰ení Ïádosti o rekon-

strukci komunikace v Dolansku:

·opákovi, Smilkovi, Markovi, Ju-

fiiãkovi, Klepáãovi, LaÏovi, Tatalá-

kovi

- ZO Liptál navrhuje fie‰it odvodnû-

ní vybudováním horské vpusti

v horní ãásti ulice Sadová

- ZO Liptál nedoporuãuje pfiemístû-

ní lesní cesty vzhledem k tomu, Ïe

není známa pfiesná hranice pozem-

ku vlastníka lesa Jana Kovafiãíka.

V pfiípadû, Ïe Ïadatel bude trvat na

svém poÏadavku, musí doloÏit geo-

detické zamûfiení svého pozemku

- ZO Liptál navrhuje fie‰it odvodnû-

ní na Pustém vybudováním hor-

sk˘ch vpustí a úpravu místní komu-

nikace v rámci oprav po stavbû

vodovodu

- ZO Liptál doporuãuje ponechat

stav budovy b˘valého vodojemu,

pfiípadné jeho vyuÏití pro dal‰í jed-

nání ZO

- ZO Liptál doporuãuje v pfiípadû Ïá-

dosti pana Banota o vybudování pfií-

jezdové cesty vyjasnit hranice po-

zemkÛ a vûc pro‰etfiit do 31. 8. 2006

- ZO Liptál doporuãuje fie‰it opravy

dal‰ích místních komunikací v rám-

ci oprav po v˘stavbû vodovodu

a v rámci získání finanãní v˘pomo-

ci z povodÀov˘ch ‰kod, které obec

uplatÀuje na Ministerstvu pro míst-

ní rozvoj

- ZO Liptál povûfiuje Ing. Jaroslava

DaÀu prostudováním znaleckého

posudku technického stavu penzio-

nu a návrhem postupn˘ch oprav

v rámci finanãních moÏností obce

- ZO Liptál bere na vûdomí prÛbûh

valné hromady a o v˘sledku hospo-

dafiní SO Syrákov

- ZO Liptál bere na vûdomí prÛbûh

sbûru nebezpeãného a velkoobje-

mového odpadu

- ZO Liptál bere na vûdomí úãast

v soutûÏi Vesnice roku 2006

- ZO Liptál bere na vûdomí v˘bûrové

fiízení na fieditele o.p.s. Pomnûnka

- ZO Liptál bere na vûdomí pfiípravu

Liptálského zpravodaje ã. 2/2006

- ZO Liptál bere na vûdomí
infor,ace o prÛbûhu Dûtsk˘ch folk-

lorních dnÛ

- ZO schvaluje Ïádost SPOV na do-

taci 1.500,- Kã na prezentaci obce
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v publikaci k 15. v˘roãí programu

Obnova venkova.

- ZO Liptál bere na vûdomí zmûnu

provozních hodin na po‰tû v Liptále

od 1. 7. 2006

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o sbírce Letokruhy. V Liptále se

vybralo asi 2.200,- Kã

- ZO Liptál bere na vûdomí Ïádost

o opravu cesty v Liptále - Korábku

- ZO Liptál bere na vûdomí rozváÏe-

ní obûdÛ ze Lhoty v prÛbûhu prázd-

nin

Usnesení ã. 29 
ze dne 19. 07. 2006

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o zpracovávání zmûny územního

plánu ã. 6 a schvaluje variantu

B s vypu‰tûním komunikace vedle

Tkadlece a variantu G se zaji‰tûním

pfiístupu pozemku nad M·

- ZO Liptál povûfiuje Ing. Jaroslava

DaÀu vypracováním zadání na nej-

nutnûj‰í opravu stfiechy penzionu

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o vûcn˘ch bfiemenech pro prodej

plynového zafiízení a starosta vyz˘-

vá, kdo by mohl pomoci pfii uzaví-

rání nov˘ch smluv

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o pracích na místních rozvodech

vody v obci Liptál

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o rekonstrukci ‰kolní jídelny

a vyuÏití stávajícího zafiízení

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o zahájení prací na rekonstrukci

stfiechy fotbalov˘ch ‰aten

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o opravû kulturního areálu

- ZO Liptál bere na vûdomí informace

starosty o vyhodnocení krajského ko-

la soutûÏe Vesnice roku 2006 a o pfií-

pravû slavnostní akce 23. 08. 2006

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce starosty k pfiípravû na celostátní

kolo soutûÏe Vesnice roku 2006

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce starosty:

- Ïádost pana Milana GerÏi o zakou-

pení agregátu na v˘robu elektfiiny

- vydání Liptálského zpravodaje

- pan Matyá‰, fiezbáfi, bude dûlat

„strom Ïivota“ z odzemku lípy

v kulturním areálu

- ZO Liptál schvaluje poãet ãlenÛ

ZO Liptál pro pfií‰tí volební období

na 15

- ZO Liptál schvaluje kupní smlou-

vu mezi obcí Liptál (prodávající)

a Zlínsk˘m krajem (kupující), jed-

ná se o id. 1/2 p.ã. 3794/56 (90

m2) a p.ã. 118/6 (40 m2) zapsan˘ch

na listu vlastnictví ã. 1025 pro

obec a k.ú. Liptál u Katastrálního

úfiadu pro Zlínsk˘ kraj, katastrální

pracovi‰tû Vsetín, kupní cena je

2.167,- Kã

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce fieditelky ‰koly o pfiekroãení li-

mitu spotfieby plynu ve ‰kole

- ZO Liptál schvaluje zakoupení ná-

bytku do poãítaãové uãebny v Z·

z fondu rezerv ve v˘‰i 50.000,- Kã

Miroslav Vaculík, 

starosta obce Liptál

V¯SLEDKY VOLEB
DO  PARLAMENTU âR - POSLANECKÁ SNùMOVNA

ve dnech 2. a 3. ãervna 2006 (Zákon ã. 247/1995  Sb., ã.31/2006 Sb.)

Poãet voliãÛ v obci Liptál: 1.125  voliãÛ

K volbám se dostavilo (poãet vydan˘ch úfiadních obálek): 690  voliãÛ

Úãast v procentech: 61,3    %

Poãet platn˘ch hlasÛ: 688   hlasÛ

Zpracovala: Jana Vráblíková

Pofiadí Vylosované Poãet hlasÛ V procentech
po Název strany ãíslo pro stranu %

volbách strany
1. Obãanská demokratická strana 9 327 48

2. âeská strana sociálnû demokratická 10 176 26

3. Komunistická strana âech a Moravy 20 55 7,9

4. KfiesÈanská a demokratická unie - âSL 24 45 6,5

5. Strana zelen˘ch 18 34 4,9

6. SNK Evrop‰tí demokraté 11 12 1,7

7. Nezávislí 6 9 1,3

8. Strana zdravého rozumu 1 6 0,9

9. Koruna âeská 8 5 0,7

10. Právo a Spravedlnost 5 4 0,6

11. Strana rovnost ‰ancí 26 4 0,6

12. Prav˘ blok 14 3 0,4

13. Koalice pro âeskou republiku 21 3 0,4

14. Nezávislí demokraté 25 2 0,3

15. Balbínova poetická strana 3 1 0,2

16. Unie svobody - Demokratická unie 12 1 0,2

17. Moravané 17 1 0,2

18. âeská pravice 7 0 0

19. 4 VIZE 15 0 0

20. Národní strana 22 0 0

CELKEM 688 100 %
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Otevírací doba  v Informaãním centru Liptál

Pondûlí, stfieda 8 - 12 hodin  a 13 - 16 hodin

OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do Zastupitelstva obce Liptál

Starosta obce Liptál podle zákona ã. 491/2001 Sb., o vol-

bách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zá-

konÛ, § 29

o z n a m u j e

1. volby do: Zastupitelstva obce Liptál

se uskuteãní: pátek 20. 10. 2006 

od 14:00 do 22:00 hodin

sobota 21. 10. 2006 

od 08:00 do 14:00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku: ã.1 

je volební místnost: Obecní úfiad Liptál, 

zasedací místnost

756 31  Liptál 331

3.Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji

totoÏnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk˘m 

prÛkazem nebo cestovním pasem âR). NeprokáÏe-li uve-

dené skuteãnosti stanoven˘mi doklady, nebude mu hlaso-

vání umoÏnûno, § 33 

4. Právo volit do zastupitelstva obce  má obãan obce za

pfiedpokladu, Ïe jde o státního obãana 

âR, kter˘ dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den voleb

v této obci pfiihlá‰en k trvalému pobytu, § 4

5. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné, § 33

6. Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch dÛvodÛ obecní úfiad

a v den voleb okrskovou volební              

komisi o náv‰tûvu volební komise s pfienosnou volební

schránkou, a to pouze v územním obvodu volebního okr-

sku, § 33

7. Voliãi budou dodány nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb

hlasovací lístky. V den voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací

lístky i ve volební místnosti, § 25, § 31, § 34.

Miroslav Vaculík, starosta

Ú¤AD PRÁCE VE VSETÍNù
Pod Îambo‰kou 1024, 755 01 Vsetín

VáÏená paní starostko, váÏen˘ pane starosto, 

v souvislosti s nabytím úãinnosti zákona ã. 109/2006

Sb., kter˘m se mûní nûkteré zákony v souvislosti s pfiije-

tím zákona o sociálních sluÏbách, dochází s úãinností

ode dne 1. 7. 2006 k pfiechodu posuzování zdravotního

stavu pro úãely státní sociální podpory, sociální péãe

a zamûstnanosti a v˘kon ãinností s tím souvisejících

z ãeské správy sociálního zabezpeãení na úfiady práce. 

Ke dni 1. 7. 2006 vzniknou na úfiadech práce pracovi‰-

tû „Lékafiské posudkové sluÏby“ - LPS, jejichÏ lékafii bu-

dou posuzovat zdravotního stav a dále budou vystavovat

posudky pro úãely fiízení, ve kter˘ch bude úfiad práce

rozhodovat o dávkách státní sociální podpory a o oso-

bách zdravotnû znev˘hodnûn˘ch a dále také pro úãely fií-

zení, které povedou jiné orgány - mûstsk˘ nebo obecní

úfiad.

Úfiad práce ve Vsetínû zfiizuje pro okres Vsetín  praco-

vi‰tû „Lékafiské posudkové sluÏby“ ve Vala‰ském

Mezifiíãí, a to v budovû stávající poboãky úfiadu práce na

adrese Za‰ovská 784, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí.  Od 1. 7.

2006 zaãnou na tomto pracovi‰ti zamûstnanci Úfiadu prá-

ce ve Vsetínû (jeden lékafi a dvû tajemnice) vykonávat lé-

kafiskou posudkovou sluÏbu. 

Posuzování zdravotního stavu a ostatní fiízení, zaháje-

ná a pravomocnû neskonãená pfiede dnem 1. 7. 2006, do-

konãí ãeská správa sociálního zabezpeãení podle dosa-

vadních pfiedpisÛ.

VáÏená paní starostko, váÏen˘ pane starosto, obracím

se na Vás s tûmito informacemi, neboÈ se domnívám, Ïe

mohou b˘t prospû‰né nejen pro Vás  ale  zejména pro

Va‰e obãany, ktefií lékafiskou posudkovou sluÏbu budou

potfiebovat.

ZároveÀ bych Vás  chtûl poÏádat, pokud to bude moÏ-

né, o zvefiejnûní tûchto informací ve Va‰ich obecních tis-

kovinách. PovaÏuji totiÏ za velmi dÛleÏité, aby se tyto

informace dostaly ke v‰em obãanÛm na‰eho okresu.  

S pfiátelsk˘m pozdravem 

RNDr. Miroslav Mrázek, v. r. 

fieditel Úfiadu práce ve Vsetínû

Míra nezamûstnanosti v Liptále  a v okresu Vsetín ke dni 28.02.2006:
Míra nezamûstnanosti v obci Liptál ke dni 30. 06. 2006 - 6,6 %, 

Poãet uchazeãÛ o zamûstnání v obci Liptál ke dni

30.06.2006: 43 osob. 

Mezi obce s nejvy‰‰í mírou nezamûstnanosti patfií Halen-

kov (16,34%), Prostfiední Beãva (14,13%) a Karolinka

(13,48%).

NejniÏ‰í míru nezamûstnanosti mají obce Kladeruby

(3,98%), Prlov (4,07%) a Horní Lideã (4,92%).

K 30. 06. 2006 evidoval ÚP Vsetín: 7.797 uchazeãÛ o zamûstnání.

Míra nezamûstnanosti okresu Vsetín: 9,68 %

Lhota u Vsetína: 12,77 %

Volná místa evidovaná ÚP Vsetín: 817 míst (192 pro 

THP pracovníky, 

625 pro dûlníky)

Ze zdrojÛ Úfiadu práce ve Vsetínû, ãervenec 2006, 

vybrala: Jana Vráblíková
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Plasty - PET láhve - Ïluté pytle
● 15. 08. ● 12. 09. ● 10. 10. ● 07. 11.

● 05. 12. 2006

Papír - modré pytle
● 12. 09. ● 14. 11. 2006 

Prosíme obãany, aby pytle s plasty

i papírem pokud moÏno pfiipravovali

k hlavní pfiístupové komunikaci.

V̆ voz kontejnerÛ se sklem
● 10. 08. ● 07. 09. ● 05. 10. ● 02. 11.

● 30. 11. ● 28. 12. 2006

Odvoz netfiídûného odpadu
 - popelnic v roce 2006: 

ve stfiedu kaÏd˘ sud˘ t˘den, tj. 1x za

14 dnÛ.

Napfiíklad: 23. 8. 2006 atd.

Kdo na netfiídûn˘ odpad pouÏíváte

ãerné pytle, pfiipravte je k pfiístupo-

v˘m komunikacím uÏ v úter˘ pfiede

dnem svozu, kter˘m je stfieda. 

Odvoz odpadÛ
v roce 2006

SEZNAM ÎÁKÒ 9. A T¤ÍDY

Mladá obchodnice dûlá své ‰kole ãest

Podûkování Obecního úfiadu v Liptále za pomoc a spolupráci

Upozornûní pro obãany

ktefií letos ukonãili ‰kolní docházku v Zá-

kladní ‰kole Liptál, ‰kolní rok 2005/2006

BEâVÁ¤OVÁ Katefiina Dolansko

âALOVÁ Katefiina Dolansko

FENDRYCHOVÁ Marie Stfied

FILADELFIOVÁ SoÀa Na ·pici

GAVENDOVÁ Monika Na ·pici

GERÎOVÁ Pavla Háj

HRU·KA Tomá‰ Hofiansko

JU¤ÍKOVÁ Markéta Lhota

KIRCHNER Ivo Stfied

KUNÍâEK Vojtûch Jasenná

MACHALOVÁ Alena Dolansko

MACHALOVÁ Iva Dolansko

MACHALOVÁ SoÀa Na ·pici

MARCINEK Jan Vizovice

PILNÁ Petra Vsetín

·ULÁKOVÁ Pavlína LÛÏko

·VACHOVÁ Lucie Dolansko

TEPLÁ Veronika Stfied

VACULÍK Luká‰ Sadová

VACULÍKOVÁ Jana Na ·pici

VACULÍKOVÁ Pavlína Sadová

VALCHÁ¤ Josef LÛÏko

VRLÍâKOVÁ Lucie Pod Hranicí

Pfiejeme jim do dal‰ího Ïivota hodnû úspû-
chÛ a splnûn˘ch pfiání!

Vynikajícího

v˘sledku dosá-

hla Ïákynû 3.

roãníku SOU

obchodu a slu-

Ïeb Vsetín

M i c h a e l a

· È a s t n á

(z Liptálu) na

3. roãníku

Mistrovství âeské republiky v odbor-

n˘ch vûdomostech a dovednostech.

Pod vedením uãitelky odborného v˘-

cviku Pavly ·ustáãkové obsadila

stfiíbrnou pfiíãku.

Leto‰ní roãník uvedeného mistrov-

ství âR uspofiádala na poãátku dubna

Stfiední prÛmyslová ‰kola a Stfiední od-

borné uãili‰tû Pelhfiimov a soutûÏilo se

zde v oborech prodavaã smí‰eného

zboÏí a obchodník. „SoutûÏe se zúãast-
nily v‰echny ‰koly z celé republiky, kte-
ré vyuãují tyto obory. Z toho dÛvodu se
mohl pfiihlásit vÏdy jen jeden soutûÏící
z kaÏdé ‰koly,“ uvedl fieditel vsetín-
ského uãili‰tû Zdenûk Novosad s tím,

Ïe samotná soutûÏ probíhala anonymnû

a odborná porota hodnotila soutûÏící

bodov˘m systémem. V jednotliv˘ch

ãástech srovnávala úroveÀ znalostí ci-

zího jazyka, obchodních propoãtÛ,

zboÏíznalství, ekonomiky a obchodní-

ho provozu, propagace, v‰eobecn˘ch

znalostí, úãtování a váÏení zboÏí, dár-

kového balení zboÏí a práce na kon-

trolní pokladnû.

Michaela ·Èastná bûhem celé soutû-

Ïe pfiedvádûla v˘borné v˘kony, jimiÏ

dûlala dobré jméno své ‰kole, mûstu

Vsetín i obci Liptál. Po zásluze si pak

z Pelhfiimova odvezla v oboru obchod-

ník ocenûní za druhé místo.

Vsetínské noviny, kvûten 2006

Dûkujeme tímto firmû Machala - vel-

koobchod se dfievem v Liptále za daro-

vání fieziva na v˘robu skládací bedny,

která je vyuÏívána na hfibitovû v Liptále.  

Dále dûkujeme panu Kuropatovi za

rychlou pomoc pfii v˘robû a opravách

pfiípravkÛ potfiebn˘ch pfii pracích na ve-

fiejn˘ch prostranstvích.

OÚ Liptál

UpozorÀujeme obãany, ktefií jsou v do-

sahu vodovodních rozvodÛ a je‰tû nejsou

napojeni, Ïe mají poslední ‰anci se v˘-

hodnû napojit na novû vybudovanou vo-

dovodní síÈ. Celá tato velká investiãní

akce, která si vyÏádala náklady ve v˘‰i

38 mil. Kã (1. etapa 14 mil. Kã, 2. etapa

24 mil. Kã) bude ukonãena k 30. záfií le-

to‰ního roku. Po tomto termínu jiÏ bude

velmi obtíÏné vstupovat do opraven˘ch

komunikací a náklady pro obãany budou

nûkolikanásobnû vy‰‰í (ve‰keré práce

s tím spojené si budou muset obãané za-

platit sami). Proto vyz˘váme je‰tû ty ob-

ãany, ktefií váhají a nejsou rozhodnuti,

aby vyuÏili této pfiíleÏitosti a zabezpeãili

své domácnosti pro pfií‰tí generace kva-

litní pitnou vodou. MnoÏství odebrané

vody není limitující, kaÏdá domácnost

zaplatí pouze tolik vody, kolik odebere

(z vodomûrÛ se nájem neplatí). Ve‰keré

informace byly zvefiejnûny v 1. ãísle le-

to‰ního zpravodaje i v letácích, které ob-

drÏela vût‰ina rodin v Liptále. Pro úpl-

nost  je‰tû pfiipomínáme:

- zájemce si musí nejdfiíve zajistit pro-

jekt a vyfiídit stavební povolení (zajis-

tí VaK Vsetín, pfiípadnû jin˘ projek-

tant, na OÚ vám ochotnû poradí).

- dále je nutno uzavfiít smlouvu o dodáv-

ce vody s firmou VaK Vsetín a provést

si v˘kopové práce

- poté vám odborná firma provede pfii-

pojení pfiípojky vãetnû osazení vodo-

mûru aÏ do domu (do sklepa).

- obãan si hradí náklady na projekt

a stavební povolení, v˘kopové práce

a materiál pro uloÏení domovní pfií-

pojky aÏ po vodomûr. Obec hradí na-

vrtávací soupravu na hlavní vodovod-

ní fiad v hodnotû cca 4.000,- Kã.

Pfiípadné dal‰í dotazy zodpovíme na

Obecním úfiadû v Liptále.

Miroslav Vaculík

starosta  
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PROGRAM 37. MEZINÁRODNÍHO
FESTIVALU LIPTALSKÉ SLAVNOSTI

23. - 28. 8. 2006

Na leto‰ní 37. roãník MFF Liptálské slavnosti 2006 
jsou pozváni hosté z tûchto zemí:

Cookovy ostrovy, Bulharsko, Sicílie, Kolumbie, Litva, 
Portugalsko, Ruská federace, Srbsko, Slovensko, âeská republika

Stfieda 23.8. a ãtvrtek 24.8.2006
Vystoupení zahraniãních souborÛ ve

mûstech a obcích regionÛ

Pátek 25. 8. 2006

19:00 Spoleãn˘ veãer zahraniãních úãastníkÛ

s domácím souborem Lipta s v˘ukou

typick˘ch regionálních tancÛ v podání

v‰ech souborÛ

Sobota 26. 8. 2006
19:00 Zkou‰ky souborÛ

10:00 Otevfiení v˘stavy obrazÛ „Plynutí” -

Josefa Bartolomûje Krále v zasedací míst-

nosti OÚ Liptál

Zahájení fiezbáfisk˘ch dnÛ a ukázek fie-

mesln˘ch prací v kulturním areálu

11:30 Pfiijetí vedení souborÛ, hostÛ a sponzo-

rÛ starostou obce Liptál

Kulturní zafiízení pfii OÚ Liptál

12-14:00 Pfiímé vysílání âeského rozhlasu
Brno z Liptálsk˘ch slavností

14:00 „ Dûti dûtem“ - hlavní dûtsk˘ pofiad

15:30 „ Obrázky ze svûta I. „
- voln˘ festivalov˘ program zahraniã-

ních úãinkujících souborÛ z Litvy,

¤ecka, Bulharska 

16:30 „ Co nás spojuje“
- vystoupení portugalského souboru se

souborem Rusavjan

17:30 „ Obrázky ze svûta II.“
- voln˘ festivalov˘ program zahraniã-

ních úãinkujících souborÛ z Ruské fe-

derace, Itálie a Srbska

18:30 Vzlet horkovzdu‰ného balonu

19:00 „ Obrázky ze svûta III.“
- voln˘ festivalov˘ program zahraniã-

ních úãinkujících souborÛ ze Slovenska

a Kolumbie

20:00 „¤emeslo v tanci“
- tématick˘ program, ve kterém úãinku-

jí soubory Radho‰È, Rusavjan, Barto‰Ûv

soubor, FOS Lipta a Sbor Ïen 

21:30 „ V dobrém sme se v‰eãi se‰li“
- sobotní galaprogram

23:00 Liptálské slunce - ohÀostroj

23:30 „O pÛlnoci pfii muzice“ - s CM Jifiího

Nechanického  a DJ Hromadou

Nedûle 27.8.2006
9:30 Zkou‰ky souborÛ

8:30 BohosluÏby v liptálsk˘ch chrámech za

a 10:00 úãasti zahraniãních souborÛ

13:00 Koncert hudeb z místního rozhlasu 

13:30 ¤azení prÛvodu

13:45 Slavnostní prÛvod souborÛ z horní ãás-

ti obce - ·pica 

14:00 Koncert místní dechové hudby

Liptalanka

15:00 „V dobrém se v‰eci rozejdem“
- Galaprogram Liptálsk˘ch slavností

17:00 Lidová zábava s hudební skupinou

„1+1“ Liptál

SRDEâNù  VÁS  ZVEME  
DO LIPTÁLU!
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Vesnicí roku ve Zlínském kraji se stala obec Liptál

Datum: Den Název akce: Pofiadatel: Kde:
23. 08. st Vyhodnocení Vesnice roku Obecní úfiad Liptál KZ - Kulturní zafiízení

2006 ve Zlínském kraji KA - Kulturní areál

23. 08. st MFF FoS Lipta Liptál KZ

aÏ -- 37. Liptálské Obec Liptál KA

28. 08. ne slavnosti 2006 Obec

02. 09. so zábava Volejbal - TJ Lipta Liptál KA

23. 09. so Soukromá akce KoÀafiík Karel, Vsetín KZ

30. 09. so Soukromá akce Fendrychovi, Liptál KZ

07. 10. so Soukromá akce Zgarbová Vûra, Liptál KZ

20-21. 10. pá,so Volby do Zastupitelstva obce Liptál Obecní úfiad Liptál VZM -  zasedací místnost OÚ

21. 10. so Soukromá akce Malãík Josef a Dagmar, Liptál KZ

02. 12. so Beseda s dÛchodci Obec Liptál KZ

02. 12. so Mikulá‰ská jízda FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec

09. 12. so 3. Mikulá‰sk˘ volejbalov˘ Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Tûlocviãna Z·

turnaj Liptál Liptál

smí‰en˘ch druÏstev

26. 12. út ·tûpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

I pokud se rÛzné akce nepofiádají v kulturním zafiízení nebo v kulturním areálu, pfiesto Ïádáme o jejich nahlá‰ení do
celkového plánu akcí, kter˘ shrnuje dûní v na‰í obci za cel˘ rok.                            Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE - 2006

ZLÍN - Vesnicí roku ve Zlínském kra-

ji se stala obec Liptál na Vsetínsku.

V̆ sledky soutûÏe byly vyhlá‰eny dnes

v sídle Zlínského kraje - BaÈovû mrako-

drapu za úãasti hejtmana Libora

Luká‰e, jeho statutárního námûstka

Vojtûcha Jurãíka a ãlenÛ hodnotící ko-

mise. Dal‰ími ocenûn˘mi obcemi se

staly Újezd, Suchá Loz a Babice.

SoutûÏe se  zúãastnilo celkem 31 ob-

cí ze v‰ech ãtyfi okresÛ Zlínského kraje

a hodnotitelská komise se shodla na

hodnocení ve v‰ech kategoriích, z ãe-

hoÏ vy‰lo následující rozdûlení:

Liptál - Zlatá stuha za celkové ví-

tûzství ve Zlínském kraji 

Újezd - Modrá stuha za spoleãensk˘

Ïivot 

Suchá Loz - Zelená stuha za péãi

o zeleÀ a Ïivotní prostfiedí

Babice - Bílá stuha za ãinnost mlá-

deÏe

Mimo hlavní kategorie udûlila komi-

se i speciální ocenûní obci Suchá Loz za

vzorné vedení obecní knihovny a obci

Prusinovice vzorné vedení obecní kro-

niky. Zvlá‰tní ocenûní bylo udûleno ta-

ké  starostovi Vala‰sk˘ch Pfiíkaz Stani-

slavu Chovancovi jako osobnosti

Programu obnovy venkova 2006 a obci

Vysoké Pole za dynamické vyuÏití roz-

vojového potenciálu obce.

„Jsem rád, Ïe obce v na‰em regionu
pfiíkladnû a aktivnû dbají o svÛj rozvoj,
pro kraj je to dÛleÏité. Také proto vûnu-
jeme této oblasti v˘znamnou pozornost.
V souãasné dobû o to více, Ïe se blíÏí
plánovací období Evropské unie pro lé-
ta 2007 aÏ 2013 a pro obce se tak otev-
fiou dal‰í moÏnosti investování do svého
rozvoje,“ fiekl hejtman Luká‰.

Komise u vítûzného Liptálu ocenila

vzhled obce i pospolit˘ Ïivot jejích oby-

vatel. „Na‰i obãané mají ke své obci
velmi dobr˘ vztah a vût‰inou se podílí
na jejím rozvoji. RovnûÏ spolkov˘ Ïivot
je na velmi dobré úrovni a tradiãnû se
nám dafií práce s mládeÏí“ potvrdil
starosta Miroslav Vaculík, kter˘ byl

vítûzstvím velmi potû‰en. ZároveÀ zdÛ-

raznil, Ïe v obci bylo v posledním ob-

dobí dokonãeno nûkolik v˘znamn˘ch

investiãních akcí, které v˘raznû zv˘‰ily

její úroveÀ.

SoutûÏ je vyhla‰ována Spolkem pro

obnovu venkova, Svazem mûst a obcí

âeské republiky a ministerstvem pro

místní rozvoj, podporována dal‰ími úfia-

dy a organizacemi a v regionu pfiede-

v‰ím Zlínsk˘m krajem.

Venkov tvofií znaãnou ãást osídlení

v âeské republice i ve Zlínském kraji,

v nûmÏ je z 304 mûst a obcí mûst jen 30. 

„V obcích Ïije více neÏ 40% obyvatel
regionu, ktefií se starají o udrÏení pfií-
rodního bohatství, o hodnotn˘ kulturní
Ïivot na venkovû a zachování tradic
a Ïivota v pfiirozen˘ch lokalitách. Proto
je tfieba podporovat a ocenit ty, ktefií se
o zvelebování obcí snaÏí,“ uvedl statu-
tární námûstek Vojtûch Jurãík. ZdÛ-

raznil také, Ïe  venkov má specifické

problémy, ale také nesporné v˘hody.

K rozvoji Ïivota na venkovû je podle

nûj potfieba spolupráce lidí a institucí

a také odvaha. 

Zlínsk˘ kraj rozdûlil ze svého rozpo-

ãtu obcím v leto‰ním roce v rámci

Programu obnovy venkova 39,45 milio-

nu korun, coÏ je o 8 milionÛ korun více

neÏ v loÀském roce. Z celkové ãástky

bylo více neÏ 28,7 milionu korun pfiím˘-

mi dotacemi, zbylou ãást tvofiily pÛjãky.

Tisková zpráva Zlínského kraje

Informace Zdravotního stfiediska Liptál - ordinace pro dospûlé JASNO, spol. s r.o., Jasenná 30
pfiijme ihned do pracovního pomûru

fiidiãe MKD (¤P skupiny C, E, 

profesní prÛkaz)

obsluhu zemûdûlské techniky
(¤P skupiny C, E,

profesní prÛkaz)

Tel.: 577 456 117, 603 144 911

V pátek 1. záfií 2006 - dovolená.

UpozorÀuji na zmûnu páteãních ordinaãních hodin od 8. záfií 2006.

Jinak zÛstávají ordinaãní hodiny stejné:

Po a ât 7.00 - 11.00 hodin
Út a St 13.00 - 16.00 hodin

Pátek 8.30 - 12.30 hodin 

Dûkuji za pochopení: MUDr. Blanarãíková Hana, tel. do ordinace 571 423 011



- 8 -

LIPTÁL NEâEKANù ZAZÁ¤IL, OBECENSTVO V ·OKU
Liptal‰tí hasiãi vytáhli po dlouhé do-

bû opût paty z na‰í vesnice a stálo to za-

to. V sobotu 15. ãervence vyrazil

z Liptálu pln˘ autobus hasiãÛ i jejich

pfiíznivcÛ a nabral smûr Jeseníky.

Kolem obûda koneãnû dorazil k cíli své

cesty, do Doma‰ova, kter˘ je jiÏ dlouhá

léta jejich druÏební obcí. DruÏstev se

tam sjelo pomûrnû hodnû. âtyfii druÏ-

stva Ïen a devût druÏstev muÏÛ.

Nejvût‰ími adepty na nejcennûj‰í kov

v kategorii Ïen bylo druÏstvo ze Zlat˘ch

Hor a v kategorii muÏÛ v okolí nejlep‰í

hasiãi z Lázní Lipová, kter˘m se díky

jejich dresÛm zaãalo fiíkat „elasÈáci.“ 

Místní soutûÏ je jiÏ 2. rokem uprave-

na podle na‰eho vzoru, takÏe se bylo

opravdu na co dívat. SoutûÏní druÏstva

mají za úkol, nejen sestavit pfiívodní,

dopravní a útoãné vedení, ale taktéÏ na

své cestû musí pfiekonat rÛzné pfiekáÏky,

které mnoh˘m zpÛsobily neãekané pro-

blémy. Tato disciplína mûla simulovat

skuteãnosti, s nimiÏ se hasiãi pfii své

práci mnohdy setkávají. SoutûÏící se

museli i se sv˘mi hadicemi dostat skrz

okno, na jedné stranû museli podlézt

velmi nízkou pfiekáÏku a na stranû dru-

hé stfiíkat ze Ïebfiíku. Tady se teprve

ukázala skuteãná kvalita a pfiipravenost

jednotliv˘ch druÏstev na realitu. 

Jako první se pfiedstavili domácí, ale

sami se sv˘m v˘sledkem nebyli moc

spokojeni. Druzí ‰li na‰i muÏi. Klaplo

to zcela perfektnû. Souhra v‰ech ãlenu

byla absolutnû dokonalá. Chlapi vpfiedu

zvolili velmi dobrou techniku v pfieko-

návání pfiekáÏek, vzadu ogafii skvûle se-

‰roubovali savicové vedení a v nepo-

slední fiadû strojník zareagoval ve

správnou chvíli a pofiádnû to osolil.

Fanou‰ci i diváci byli nad‰eni a odmû-

nili druÏstvo velkolep˘m potleskem.

Pak uÏ to ‰lo jako na bûÏícím pásu.

DruÏstvo stfiídalo druÏstvo a v‰ichni

Liptalané nervóznû pfie‰lapovali u ãaso-

míry a poãítali vtefiinky na displeji pfii

kaÏdém pokusu dal‰ího druÏstva.

Prozatím se nena‰el nikdo, kdo by byl

lep‰í neÏ my. UÏ zb˘vala jen 3 druÏstva

a my jsme vûdûli, Ïe budeme pfiinejhor-

‰ím ãtvrtí. Padnul v˘stfiel, ãímÏ rozhod-

ãí odstartoval dal‰í druÏstvo a my je‰tû

více znervóznûli. Zaãali jsme odpoãítá-

vat drahocenn˘ ãas. âtyfiicet tfii, ãtyfiicet

ãtyfii, ãtyfiicet pût a dál uÏ jsme nevní-

mali. Byli jsme na bednû. Pfiesto jsme

zaãali zvaÏovat, zda by to nemohlo b˘t

je‰tû o maliãko lep‰í. Dal‰í druÏstvo,

které nikdo prozatím neznal, se chysta-

lo na startu. Nervóznû jsme sledovali je-

jich pokus. Nedostateãná komunikace

mezi jednotliv˘mi ãleny druÏstva

a dlouhé vyãkávání strojníka zapfiíãini-

ly, Ïe ãas tohoto druÏstva byl daleko

hor‰í neÏ ná‰ a my jsme v tu ránu moh-

li b˘t pfiinejhor‰ím druzí. Na‰e radost

byla velkolepá a nebrala konce. Jen

jsme se chtûli je‰tû podívat na provede-

ní této disciplíny v podání tûch nejlep-

‰ích hasiãÛ z Lázní Lipová a pak uÏ

jsme chtûli jít fiádnû oslavit to krásné

druhé místo. „ElasÈáci“ na startu je‰tû

ze sebe vydali vítûzn˘ pokfiik a uÏ byli

odstartováni.  Zmatek u okna, nedosta-

teãnû natáhlá první hadice B a zbrklost

strojníka zpÛsobily, Ïe ti nejlep‰í byli

v tu ránu nejhor‰í a my v Doma‰ovû ko-

neãnû slavili historick˘ úspûch prvního

místa. Liptalsk˘ fan club zaãal uÏ napl-

no oslavovat. Ale na‰i muÏi byli velmi

solidární a odloÏili svÛj úspûch na ma-

lou chvíli stranou, aby mohli nejen psy-

chicky podpofiit na‰e Ïeny, které se jiÏ

pfiipravovaly na startu. Padl v˘stfiel a uÏ

nebyl ãas na jakékoli dohady, jak to

vlastnû v‰echno provést. âas 28 vtefiin

a v‰echno klaplo, jak mûlo, a i Ïeny se

mohly radovat z úspûchu a velmi dobré-

ho ãasu. Jen dvûma druÏstvÛm se o pár

setinek podafiilo pfiekonat na‰i vysokou

laÈku, ale i tak jsme mûli dÛvod k osla-

vû. Ke krásnému bronzovému poháru se

Ïenám je‰tû podafiilo získat druhé místo

v soutûÏi o finanãní odmûnu, a tak mû-

ly i za co naplnit svÛj pohár a liptalsk˘

úspûch byl zavr‰en. Ale pfiesto to neby-

lo v‰echno, ãím Liptál ‰okoval pfiítom-

né. Kromû vûcného daru, kter˘m byla

ãasomíra vûnovaná doma‰ovsk˘m hasi-

ãÛm, liptalsk˘ sbor si s sebou pfiivezl

i Ïivou hudbu skupinu „1+1”, která ba-

vila v‰echny pfiítomné aÏ do pozdních

noãních hodin. Touto cestou bychom

chtûli mnohokrát podûkovat manÏelÛm

Vráblíkov˘m za jejich hudební dopro-

vod a zpestfiení celého veãera.

I kdyÏ jsme juchali do pozdních  noã-

ních hodin, ráno jsme v‰ichni byli ãilí

jako rybiãky a vstali je‰tû pfied budíã-

kem. Po vydatné snídani z vlastních zá-

sob jsme podle plánu jeli na prohlídku

do pfieãerpávací vodní elektrárny

Dlouhé stránû, která je nejnovûj‰í a nej-

v˘konnûj‰í svého druhu nejen v celé na-

‰í republice, ale i 2. nejvût‰í na svûtû.

Díky krásnému poãasí, které se podle

prÛvodkynû na tûchto vrcholech vy-

skytne tak tfiikrát do roka, jsme mûli ne-

obyãejn˘ rozhled pfii cestû k horní nádr-

Ïi. Naskytl se nám velkolep˘ pohled na

více neÏ polovinu republiky. Mohli

jsme spatfiit jak kopeãky Vsetínsk˘ch

vrchÛ, mûsto Olomouc a Zábfieh, tak

i vrcholy Orlick˘ch hor a dokonce jsme

dohlédli i do Krkono‰. PfiestoÏe nám

pfiálo poãasí, byl nahofie velmi siln˘ ví-

tr, ale to neodradilo nûkteré nad‰ence,

ktefií si celou vodní nádrÏ obûhli kolem

dokola a pak uÏ jsme se plni krásn˘ch

záÏitkÛ vraceli domÛ.  

A co je‰tû fiíci na závûr? Snad uÏ jen

chybí podûkovat v‰em, ktefií se celého

zájezdu zúãastnili, aÈ uÏ jako soutûÏící,

ãi jako pfiíznivci hasiãÛ a taktéÏ v nepo-

slední fiadû podûkování náleÏí p. Josefu

Fialovi a p. Milanu Bofiutovi st. za zor-

ganizování celého zájezdu. Díky v‰em!

Ka‰párková Jana 

a Bofiuta Jaroslav ml.
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Spoleãenská  kronika
âERVENEC - SRPEN - ZÁ¤Í - ¤ÍJEN  2006

60 let
ãervenec Mûdílek Zdenûk, Hofiansko
srpen BûÈák Jan, Dolansko
fiíjen BûÈáková Jifiina, Dolansko

65 let
ãervenec Vodák Metodûj, Na ·pici

Hnátek Pavel, Kopfiivné
Srnûnsk˘ Stanislav, Stfied
Chmelafiová Marie, Na ·pici

fiíjen Fendrychová Drahomíra, Na Hranici

70 let 
ãervenec ÎÛrková Marie, Dolansko

Vaculík Jan,               smûr Kopfiivné
záfií âala Antonín, Stfied

Fendrychová Vûra, Dolansko

75 let 
ãervenec Horká Jifiina, Lopuník
záfií Kfiupalová ZdeÀka, Stfied
fiíjen MatûjÛ L˘die, Dolansko

Srnûnská Marie, Hluboké
ÎÛrek Jaroslav, Hofiansko

80 let
ãervenec Bûhulová AneÏka, Stfied
srpen ¤ezník Josef, Na Pra‰nici

Michálková AneÏka, Na ·pici
záfií Smilková Blanka, Dolansko

81 let
ãervenec Vaculík Jan,                smûr Háj
srpen BlaÏek Vladimír, Dolansko

Zycha Josef, Dolansko
záfií Obadalová Jifiina, Sadová

Fr˘dlová BoÏena, Na ·pici
·tajnerová Marie, Stfied

fiíjen Zgarba Rudolf, Hofiansko

83 let
fiíjen BûÈáková Marta, Dolansko

84 let
ãervenec Su‰Àová AneÏka, Hofiansko

85 let
záfií DaÀová Franti‰ka, Stfied 

MrnÛ‰tíková Eli‰ka, Dolansko
fiíjen Smilková AneÏka, Na ·pici

87 let
ãervenec Polá‰ková Vlasta, Dolansko

89 let
záfií Urbanová Marie, Stfied

91 let
fiíjen Miková Julie, V̆ pusta

94 let
ãervenec Smilková Rozálie, Lopuník

OslavencÛm srdeãnû blahopfiejeme!

VZPOMÍNKA 

Ode‰el, nezemfiel…
Jen vzpomínek vrátka nám otevfiel.
Na liptálském hfibitÛvku spí ti‰e svÛj vûãn˘ sen
a s námi ve vzpomínkách je kaÏdiãk˘ den.

Dne 29. ãervna 2006 jsme si pfiipomnûli

4. v˘roãí úmrtí mého manÏela, tatínka, 

dûdeãka a pradûdeãka, pana

Aloise Kovafiãíka z liptálu - Háje ã. 337
Stále vzpomínají manÏelka, dûti, vnuci

a pravnuci se sv˘mi rodinami. 

S≈ATKY 2006
ãerven Migdalová Dana, LÛÏko, nové pfiíjmení

Kuchafiová

Smilková Petra, Dolansko, nové pfiíjmení

Tomaníková

Válková Alena, Dolansko + Malãík Miroslav,

Hofiansko

ZboÏínková Petra, Sadová, nové pfiíjmení

Stryková

P¤IHLÁ·ENI 2006

duben Dub‰íková Milena, Sadová

ãervenec ·vec Pavel a Jaroslava, Dolansko

ODHLÁ·ENI 2006

bfiezen ·imara Martin, Dolansko

kvûten Holík Tomá‰, Holíková Monika a Krist˘na

Kocourek Jifií,Lopuník

ãerven Kuchafiová Dana

NAROZENI 2005 - 2006

duben Nohavicová Anna Marie, stfied

Obadalová Iveta, Dolansko

kvûten Kirchnerová Adéla, Hofiansko

Sommer Josef, Stfied

ãerven Hrádková Lenka, Dolansko

Trochta Adam, Stfied

ãervenec Nûmeãková Barbora, Pusté

Michalková Karolína, Lopuník

RodiãÛm blahopfiejeme! 

ÚMRTÍ 2006
kvûten VychopÀová Jifiina, V̆ pusta

ãerven Fr˘dl Karel, Na ·pici

ãervenec Tomeãková Lydie, Dolansko

MatûjÛ Franti‰ka, Stfied

srpen Nûmeãková Josefa, Spálíky

PozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.
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VzpomeÀte si na mne rodino moje, pfiátelé milí.
Ruky stisk Vám uÏ nemohu dát.
Srdce mé dotlouklo, nebylo léku, abych s Vámi mohl Ïít dál.

Dne 27. ãervna 2006 jsme vzpomnûli ne-

doÏit˘ch 75 let pana

Jana GerÏi z Liptálu ã. 10
Stále vzpomínají manÏelka, synové a dcery

s rodinami, sestra s rodinou a ostatní pfiíbuz-

ní. Dûkujeme v‰em, ktefií vzpomenou s námi.  

Drahé oãi se zavfiely, úsmûv zmizel z milé tváfie,
pfiedobré srdce pfiestalo bít, ale v na‰ich srdcích Ïije neu-
stále.

Dne 12. kvûtna 2006 jsme vzpomnûli nedo-

Ïit˘ch 100 let paní 

Franti‰ky DaÀové z Liptálu ã. 263
S láskou vzpomínají dcery Jarmila, Ludmila

a Jana s rodinami.

19. Mezinárodní folklorní festival „Dûtské folklorní dny „ Liptál
Ve dnech 9. - 11. ãervna 2006 probûhl

v Liptále jiÏ tradiãní 19. roãník MFF

Dûtské folklorní dny Liptál. Zá‰titu nad

festivalem pfievzali senátorka Alena

GajdÛ‰ková, poslanec Josef Sm˘kal

a radní Zlínského kraje Jindfiich Ondru‰. 

V pátek 9. 6. v 15.30 hodin byla zahá-

jena v˘stava s názvem „Malované pís-

niãky“, kterou pfiipravili dûti za Z·

Liptál pod vedením paní fieditelky Vûry

Halové v Kulturním zafiízení OÚ.

Sobotní a nedûlní program zaãal

v 11. 00 hod. pfiijetím vedení souboru,

hostÛ a sponzorÛ starostou obce panem

Miroslavem Vaculíkem a fieditelem fes-

tivalu panem Ladislavem Michálkem.

Ve 13.00 hod. se se‰li v kulturním are-

álu v‰ichni zpûváãci, ktefií byli nomino-

vání sv˘mi vedoucími a kamarády do

soutûÏe „O Liptalského ptáãka zpûváã-

ka“, aby si zasoutûÏili ve zpûvu.

Zúãastnilo se jich celkem 14 ze soubo-

rÛ MalÛ‰ata, Malá Lipta, Markoviãka,

Pramének a Skoronice. Porota ocenila

v‰echny zpûváãky za úãast a velmi je

pochválila za krásn˘ zpûv. Proto se ví-

tûzi stali v‰ichni. 

Hlavní dûtské programy byly zahá-

jeny jak v sobotu, tak i nedûli ve

14.00 hod.. V sobotu se pfiedstavily

soubory: Klebetníãek z Vy‰kova,

Markoviãka z Postfielmova, Danzas

Carúpano z Venezuely a domácí dût-

ské sloÏky MalÛ‰ata a Malá Lipta.

V nedûli za pfiedstavily soubory:

Pramének z Fry‰táku, Maleníãek

z Lipníku nad Beãvou, CM Púãik

z Brna, DNS Skoronice ze Skoronic,

Astghik z Arménie a domácí dûtské

sloÏky MalÛ‰ata a Malá Lipta. Bûhem

hlavních pofiadÛ se pfiedstavily

i úãastnice celostátní pfiehlídky zpû-

váãkÛ ve Velk˘ch Losinách - Anetka

Jufiiãková z Lideãka a Lenka Mrli-

nová z Liptálu. Právû Lenka Mrlinová

získala ve Velk˘ch Losinách cenu

Jaroslava Jurá‰ka za citliv˘ v˘bûr pís-

ní a jejich pfiednes.

JelikoÏ nám poãasí pfiálo, vûfiíme, Ïe

se dûtem a divákÛm v Liptále líbilo

a zároveÀ vás v‰echny zveme na

37. MFF Liptalské slavnosti 2006, kte-

ré se budou konat 24. - 27. srpna 2006.

Andrea âalová

Letokruhy - Kontaktní místo âeské alzheimerovské 

spoleãnosti

Nemocniãní 955, Vsetín 755 01 

(v areálu Nemocnice Vsetín)

T.ã. 571 818 393, 777 565 030

E-mail: Helena.Petrouskova@letokruhy-vs.cz

Vefiejná sbírka „Pomeranãov˘ den 2006“

Ve stfiedu 21. ãervna 2006 probûhla v regionu Zlínského

kraje v obcích Liptál, Vala‰ské Mezifiíãí a Vsetín vefiejná

sbírka s názvem  Pomeranãov˘ den 2006. Sbírka probíhala

celostátnû pod zá‰titou âeské alzheimerovské spoleãnosti

(âALS), v uveden˘ch obcích ji organizovalo obãanské

sdruÏení Letokruhy, které je kontaktním místem âALS.

Kromû ãlenÛ LetokruhÛ se na realizaci sbírky podíleli

studenti Stfiední zdravotnické ‰koly a Masarykova gymná-

zia ve Vsetínû a IS· - COP ve Vala‰ském Mezifiíãí. 

Studenti vytvofiili celkem 11 dvojic a podafiilo se jim od

na‰ich spoluobãanÛ vybrat celkem 20 483,50 Kã. 

V Liptále to bylo 2 159,50 Kã (jedna pokladniãka),

ve Vala‰ském Mezifiíãí 4 265,00 Kã (4 pokladniãky)

a ve Vsetínû 14 059,- Kã (6 pokladniãek). 

Studenti souãasnû rozdávali informaãní materiály t˘ka-

jící se problematiky Alzheimerovy nemoci, ãinnosti a na-

bízen˘ch sluÏeb o.s. Letokruhy.

V̆ tûÏek sbírky bude pouÏit ve prospûch nemocn˘ch

Alzheimerovou chorobou.

Obãanské sdruÏení Letokruhy upfiímnû dûkuje v‰em zú-

ãastnûn˘m studentÛm stejnû tak jako ochotn˘m dárcÛm.

VáÏíme si v‰ech, ktefií nám chtûjí pomoci a nejsou lhostej-

ní k osudÛm a trápení druh˘ch.

Za o.s.Letokruhy

Ing. Renata ·i‰ková, pfiedsedkynû

PODùKOVÁNÍ :
V‰echny dûti i zamûstnanci Matefiské ‰koly dûkují za krátké,

ale krásné ãtyfii roky tvofiivé práce v kuchyni paní Milu‰ce

Fr˘dlové. 

VÏdy nám v‰em chutnalo a pracovat s ní byla radost.

Pfiejeme jí hodnû úspûchÛ na novém pracovi‰ti a pevné zdraví.

Podûkování za ãtyfii roky proÏité na na‰í matefiské ‰kole patfií

i paní uãitelce Mirce ·k˘varové.

Dûkujeme  jí za vlídn˘ a laskav˘ pfiístup k dûtem, za tvÛrãí

a aktivní kaÏdodenní práci a za v‰echno, ãím pfiispûla ke zlep‰ení

a zkrá‰lení na‰í matefiské ‰koly.

Na dal‰í cestû Ïivotem jí pfiejeme hlavnû hodnû zdraví ale také

trochu ‰tûstí.

Za v‰echny dûti, zamûstnance a vûfiím, 

Ïe i za rodiãe na‰ich dûtí Eva Krausová
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IV. Letní MINI tábor mlad˘ch hasiãÛ
JiÏ první t˘den letních prázdnin se

SDH Liptál ve spolupráci s SDH

Huslenky a Jarcová úãastnil 4 denního

tábora pro v‰echny mladé hasiãe i ha-

siãky. Místem konání se jako tradiãnû

stalo staré fotbalové hfii‰tû v Huslen-

kách. Tábora se zúãastnilo celkem

17 mlad˘ch hasiãÛ z na‰í vesnice,

9 z Huslenek a 23 z Jarcové.

V úter˘, po na‰em pfiíjezdu na místo

konání, jsme spoleãn˘mi silami posta-

vili 2 obrovské vojenské stany. První

z nich slouÏil jako na‰e noclehárna

a druh˘ jsme pouÏívali jako jídelnu

a ústfiedí celého tábora. Mezitím, co se

vût‰ina z nás dohadovala o místo na

spaní, nejstar‰í chlapci odjeli s jedním

z vedoucích traktorem na dfievo a poté

nachystali ohromnou vatru. První

soutûÏí, která byla vyhlá‰ena, se

stala soutûÏ o nejkrásnûji ozdo-

ben˘ klacek na opékání ‰pekáã-

kÛ. Hodnocení zcela originálnû

vyfiezan˘ch a namalovan˘ch kla-

cíkÛ bylo pro na‰i porotu oprav-

du namáhavé a velmi obtíÏné,

a tak svÛj koneãn˘ verdikt odlo-

Ïila aÏ na poslední den tábora.

Ale teì vám uÏ mohu prozradit

v˘sledek. Vítûzem této netradiãní

soutûÏe se po dlouh˘ch veãerních

debatách  nakonec stal ná‰ sbor

SDH Liptál. SvÛj první den jsme

nemohli zakonãit jinak neÏ opékáním

‰pekáãkÛ.

Následujícího dne nás ãekala jiÏ v 7

hodin ráno velmi dÛkladná rozcviãka

a ihned po vydatné snídani jsme vyrazi-

li na autobus, kter˘ nás dovezl do

Zdûchova. Odtud jsme pokraãovali uÏ

pû‰ky a na‰e nohy nás zavedly aÏ na vr-

chol Pulãin, odkud jsme mûli pfiekrásn˘

v˘hled na celé okolí. Na zpáteãní cestû

jsme se zastavili na koupali‰ti ve

Zdûchovû, a protoÏe  se nám tam moc

líbilo, zÛstali jsme aÏ do pozdního od-

poledne. Pfiíjemnû osvûÏeni, ale i zna-

veni jsme se vydali zpût k na‰emu pfie-

chodnému domovu. Po návratu z v˘letu

se vedoucí rozhodli, Ïe nám 1 koupel za

ten den nestaãila a Ïe nás je‰tû naÏenou

do sprch a fiádnû vydrbou. PonûvadÏ

staré hfii‰tû nebylo je‰tû tak modernû

vybaveno, museli jsme absolvovat

zhruba 10 minutovou cestu tmou s jedi-

nou baterkou aÏ na 2. hfii‰tû, kde byly

sprchy. Pro nûkteré, hlavnû pro ty, ktefií

se loudali a ‰li aÏ vzadu, to byla skuteã-

ná stezka odvahy a aby se tak nebáli,

cestou si zpívali a dodávali si navzájem

odvahu. Ale pfiesto se to v‰echno nevy-

rovnalo nejvût‰ímu dobrodruÏství na tá-

bofie, kter˘m byly beze sporu noãní

hlídky. Hlídali jsme od 23. hodiny noã-

ní aÏ do 7. hodiny raní následujícího

dne. Sami jsme si vytvofiili hlídací sku-

pinky a vÏdy po hodinû jsme se stfiídali

na stráÏi. Chodili jsme na pravidelné

obchÛzky, stfieÏili cel˘ tábor a jeho spí-

cí obyvatelstvo a v pfiípadû hrozícího

nebezpeãí jsme mûli vyhlásit poplach.

No a v neposlední fiadû jsme dostali od

na‰í kuchafiky úkol, chránit zásoby po-

travin v kuchyni pfied nálety mal˘ch, ‰e-

d˘ch a nenasytn˘ch pizizubek. 

Tfietí den se odehrával v ryze hasiã-

ském duchu. Trénovali jsme stfielbu ze

vzduchovek, ·tafetu dvojic i trojic, Bûh

na 60 m s pfiekáÏkami i PoÏární útok

Plamen na v‰echny moÏné zpÛsoby. Ale

nejvût‰ího ohlasu se pfiece jen dostalo

noãním poÏárním útokÛm, které skonãi-

ly aÏ s pfiíchodem pÛlnoci. Zcela znave-

ni a vyãerpáni jsme zalezli do sv˘ch

spacákÛ a spali jako nemluvÀata aÏ do

rána. 

|Následující den byl dnem nejsmut-

nûj‰ím, dnem louãení. PfiestoÏe jsme od-

jíÏdûli aÏ k pozdnímu odpoledni, cel˘

den jsme mûli na pamûti, Ïe nám uÏ tá-

bor konãí a takhle pohromadû si v‰ichni

uÏijeme zase aÏ za rok. SnaÏili jsme

se sice pfiemluvit své vedoucí, aÈ

stanování protáhneme alespoÀ do

nedûle, ale bohuÏel mûli i jiné po-

vinnosti a alespoÀ nás uklidÀovali

uji‰tûním, Ïe se urãitû budeme pot-

kávat na v‰ech následujících hasiã-

sk˘ch soutûÏích. Jedin˘m poziti-

vem posledního dne bylo to, Ïe

jsme na sebe navzájem byli v‰ichni

moc hodní o ohleduplní. V‰echno

se obe‰lo bez sebemen‰ích ‰arvátek

a hádek. Naposled jsme si je‰tû spo-

leãnû zatrénovali a zasedli k poled-

nímu spoleãnému obûdu, ale pak uÏ

jsme si museli jít pomalu zabalit své

bágly. Poté pfiijela na‰e avie BoÏenka

a dodávka, která nám mûla odvézt zava-

zadla. A nastalo louãení, které se neo-

be‰lo bez smutn˘ch mal˘ch obliãejíãkÛ.

Je‰tû poslední objetí a poplácání po ra-

meni a uÏ  jsme skákali do ávie a odjíÏ-

dûli smûrem k domovu. Sebou jsme si

ale odváÏeli krásné vzpomínky a pfiíslib

nov˘ch pfiátelství.

kolektiv mlad˘ch hasiãÛ 
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Absolventsk˘ veãírek 2006
Leto‰ní devátá tfiída tak jako

v mnoha jin˘ch pfiípadech se názoro-

vû rozdûlila pfii odpovûdi na otázku,

zda uspofiádat absolventsk˘ veãírek.

¤editelka ‰koly rázn˘m rozhodnu-

tím, Ïe veãírek se konat bude, uãinila

konec v‰em dohadÛm. A tak nastaly

pfiípravy.

Rozesílaly se pozvánky b˘val˘m

i souãasn˘m uãitelÛm, rodiãÛm, pfiá-

telÛm a ostatním hostÛm. Paní ku-

chafiky se postaraly o bohatû prostfie-

nou tabuli, kterou doplnily maminky

absolventÛ o oblíbené pochoutky

sv˘ch dûtí. Nejvíce práce v‰ak mûli

Ïáci - absolventi s pfiípravou progra-

mu. 

A tak se v pátek 23. 6. 2006 se‰li

v‰ichni zúãastnûní ❶ ve slavnostnû

vyzdobeném sále u obecního úfiadu.

K nastoupen˘m absolventÛm krátce

promluvili starosta obce Miroslav

Vaculík a fieditelka ‰koly Vûra Ha-

lová. Pfiedáním upomínkov˘ch pfied-

mûtÛ skonãila první ãást pfiipravené-

ho programu. 

Starosta obce pak podûkoval paní

uãitelce Jindfii‰ce Hejtmánkové ❷ za

celoÏivotní práci ve zdej‰í ‰kole

a popfiál jí k v˘znamnému Ïivotnímu

jubileu. Kytiãku jako podûkování za

realizovanou v˘stavu obdrÏela také

paní vychovatelka Petra Pilná.

Ke slovu se nyní dostali absolven-

ti, ktefií v‰echny pfiítomné pfiekvapili

pfiipraven˘m vystoupením. Vzpo-

mínky na ‰kolní docházku stfiídaly

vtipné scénky, tance, anekdoty.

Tfiídní uãitelka pfiipravila na datapro-

jektoru krátkou prezentaci kaÏdého

Ïáka.

Novinkou byla také soutûÏ ve zna-

lostech sv˘ch dûtí a zdej‰í ‰koly, kte-

rou pfiipravila pro rodiãe. Na závûr

programu pfiedala sv˘m ÏákÛm diplo-

my a pamûtní CD. 

V‰ichni se v˘bornû bavili ❸ ,

úsmûv a potlesk stfiídaly chvíle opra-

vdového dojetí. A tak i ti nejvût‰í

‰karohlídi na závûr pfiiznali, Ïe absol-

ventsk˘ veãírek byl prima.

Ráda bych na stránkách zpravodaje

podûkovala v‰em, ktefií se na organi-

zaci veãírku podíleli,

Zejména pak tfiídní uãitelce Janû

Zajícové, která urãitû nû úspûchu ve-

ãírku mûla nemal˘ podíl.                   

Vûra Halová

fieditelka Z· Liptál

❶

❷

❸
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Z matefiské ‰koly Ke konci ‰kolního roku vidûly dûti

v matefiské ‰kole je‰tû tfii pohádky: O pej-

skovi, Africkou pohádku a pohádku

Skfiítek Vítek. 

Také jsme spoleãnû se základní ‰kolou

zajeli do Vizovic na koncert Pavla

Nováka a pfii  pofiadu Tû‰íme se na prázd-

niny, kter˘ byl zase v matefiské ‰kole si

pfiipomnûli, jak pfiedejít úrazÛm. 

Dûtsk˘ den se pro nepfiíznivé poãasí

konal v kulturním zafiízení obecního úfia-

du. 

Na minidiskotéce  „Zpíváme a tanãíme

s Mí‰ou“ si dûti spolu s rodiãi zatancova-

li, zazpívali a na památku si nûktefií kromû

sladkostí odnesli i CD s písnûmi od

„Mí‰i“.

Na v˘let jsme tradiãnû vyjeli do ZOO

v Le‰né; prohlédli si v‰echna zvífiata, pro-

jeli ãást zahrady ve vláãku, ochutnali v˘-

bornou zmrzlinu a je‰tû si jednoho malin-

kého slona pfiivezli aÏ domÛ.

Poslední akcí bylo „Rozlouãení se ‰ko-

láky“ formou „Hravé maturity“. 

Pfied‰kolní dûti  odpovídaly na vyloso-

vané otázky a plnily dané úkoly.

Odmûnou pak bylo „pasování“ na „‰kolá-

ky“ s maturitní ãepicí, pfiedání  „vysvûd-

ãení“, pamûtního listu,  knihy  a CD s fot-

kami za cel˘ ‰kolní rok.

Na závûr této slavnosti pfiipravily paní

kuchafiky zmrzlinov˘ pohár s de‰tníãkem.

Krásné, pohodové prázdniny, plné

krásn˘ch záÏitkÛ pfiejí v‰em dûtem i rodi-

ãÛm. 

zamûstnanci Matefiské ‰koly Liptál
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Projekt napfiíã profesemi v Z· Liptál
Otázky volby povolání jsou souãástí

v˘chovnû vzdûlávacího procesu kaÏdé

základní ‰koly. Absolventi ‰kol si v‰ak

ãasto volí profesi, aniÏ by mûli pfied-

stavu, jaká práce je s danou profesí

spojena.

Uãitelé Z· Liptál se rozhodli, Ïe dû-

tem jejich volbu usnadní. Pozvali do

‰koly 12 rodiãÛ, pfiedstavitelÛ 12 po-

volání. Jejich úkolem bylo pfiedstavit

dûtem svou profesi. A tak se bûhem

jednoho dopoledne dûti uãily o‰etfiovat

konû /chovatel/, zkou‰eli si ukovat

podkovu /kováfi/. Zaujala je i práce

bagristy a policisty. 

Vyzkou‰eli si vyuãovat své spoluÏá-

ky, balili bonboniéry a poãítali trÏbu

s paní prodavaãkou, paní kuchafika je

uãila pfiipravovat jednohubky, ale také

zjistili, co je to zdravotní prÛkaz a kdo

jej potfiebuje. Nûkterá dûvãata i chlap-

ci dostali nové úãesy u kadefinice, tru-

hláfi je v dílnû uãil opracovávat dfievo.

Mnozí zjistili, Ïe povolání kuchafi- ãí‰-

ník není snadná profese, protoÏe unést

3-4 talífiky vyÏaduje nejen zruãnost,

ale i sílu. Zdravotní sestra v improvi-

zované o‰etfiovnû je uãila mûfiit tlak kr-

ve a obvazovat ranûné. Stfiední odbor-

né uãili‰tû ze Vsetína pfiedstavilo

uãební obor zedník, a tak pfied ‰kolou

vznikla bûhem dopoledne nová zídka,

dûti zkou‰ely pokládat dlaÏbu i obkla-

dy.

Dospûlí byli pfiipraveni odpovídat

i na v‰eteãné dotazy dûtí, které zji‰Èo-

valy, jaké vzdûlání je potfieba pro v˘-

kon dané profese, jaké vlastnosti by

mûl pfiedstavitel té ãi oné profese mít.

Aby si z projektového dne odnesly dû-

ti co nejvíce, mûly za úkol vyplnit pra-

covní list.

ProtoÏe jsme takov˘to projektov˘

den organizovali poprvé, s napûtím

jsme oãekávali, jaké budou odezvy.

A v˘sledek nás mile pfiekvapil. Dûti

byly nad‰ené. Prakticky si mohly vy-

zkou‰et v‰e, co je zaujalo. MoÏná ten-

to den nûkteré skuteãnû inspiroval.

Cel˘ projekt by se nemohl realizo-

vat, kdyby se nese‰lo dostatek ochot-

n˘ch rodiãÛ a pfiíznivcÛ ‰koly, ktefií

byli ochotni dûtem pfiedat své zku‰e-

nosti. Jsme rádi, Ïe pochopili prospû‰-

nost této akce a dokázali se uvolnit ze

zamûstnání, aby svou profesi pfiiblíÏili

dûtem. Za to jim patfií podûkování nás

v‰ech. 

Vûra Halová, 

fieditelka Z· Liptál
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Prázdninov˘ v˘let ÏákÛ Z·
Leto‰ního prázdninového pobytu

v Roudnici nad Labem se zúãastnilo

22 ÏákÛ. Skupina vyuÏila sobotních

slev jízdného a dne 8. ãervence nastou-

pila do rychlíku smûr Praha - Roudnice

nad Labem. Del‰í pobyt ve vlaku si dû-

ti krátily spoleãensk˘mi hrami, ale ze-

jména je zaujaly pohledy do okolní

krajiny.

Ubytovali jsme se v turistické uby-

tovnû na bfiehu Labe. Blízk˘ bazén byl

sice uzavfien, ale k dispozici bylo hfii‰-

tû na kopanou a pláÏov˘ volejbal.

Odpolednû jsme se vypravili na pro-

hlídku mûsta. Nejvût‰ím dojmem za-

pÛsobil mohutn˘ tok Labe a dráha, na

které trénovali kajakáfii.

Druh˘ den jsme cestovali do Hfienska.

Za krásného sluneãného poãasí jsme vy-

stoupali k Pravãické bránû a kochali se

nádhern˘mi vyhlídkami na âeské ·v˘-

carsko. ZáÏitkem pro v‰echny pfiítomné

byla projíÏìka na lodiãkách. Druh˘ den

jsme postupovali také podle plánu a nav-

‰tívili Terezín. Pfiesto, Ïe bylo úmorné ve-

dro, dûti zaujala prohlídka Muzea ghetta

i b˘val˘ch Magdebursk˘ch kasáren.

Nejvût‰í dojem si dûti odná‰ely z náv‰tû-

vy Malé pevnosti.

Co Mohamedu Mekka, to âechu ¤íp

- jsme se doãetli na vrcholu hory ¤íp.

Opût v tropickém vedru jsme vystou-

pali na vrchol památné hory. Odmûnou

nám byl nádhern˘ v˘hled do krajiny

a také záÏitek na cel˘ Ïivot - náv‰tûva

nejpamátnûj‰í hory v âechách. Odpo-

ledne jsme strávili na koupali‰ti a nej-

vût‰ím potû‰ením na‰ich dûtí bylo há-

zet uãitele do vody.

Prázdninov˘ pobyt jsme chtûli za-

konãit náv‰tûvou zámku a parku ve

Veltrusech. Zámek i historické skleníky

byl uzavfieny, a tak jsme se museli spo-

kojit se spoleãnou fotografií pfied zám-

kem. Odpoledne pan uãitel Navláãil

uspofiádal turnaj v pfiehazované.

Cílem tohoto prázdninového pobytu

bylo nav‰tívit památná místa, poznat

jin˘ kraj, protáhnout tûlo a zaÏít trochu

legrace.Díky realizaci projektu Zaãít

spolu, kter˘ je finanãnû podporován

Zlínsk˘m krajem, jsme si mohli dovo-

lit cestovat a nav‰tívit v‰echny pláno-

vané objekty. Dûti se vzornû chovaly,

personál, kam jsme pfii‰li, byl vÏdy

ochotn˘ a vstfiícn˘, a tak jsme se shod-

li na tom, Ïe jsme si i letos prázdnino-

v˘ t˘den pofiádnû uÏili. 

Vûra Halová

fieditelka Z· Liptál



- 16 -

O jedné evangelické slavnosti

Svoboda nejlep‰í mezi ãesk˘mi dfievorubci

BohosluÏby v liptálském evangelic-

kém kostele se konají kaÏdou nedûli

a o církevních svátcích v deset hodin do-

poledne. Kromû bûÏn˘ch bohosluÏeb po-

fiádá sbor zpravidla jednou v roce boho-

sluÏby se slavností konfirmace. Letos to

bylo v nedûli 18. ãervna. Ke konfirmaci

se pfiipravovalo devût chlapcÛ a dûvãat

ve vûku od tfiinácti do ‰estnácti let.

Konfirmace je tradiãní evangelická slav-

nost uvedení dospívajících mezi dospûlé.

Slovo má latinsk˘ pÛvod a znamená

upevnûní, utvrzení ve vífie. Mladí  dospí-

vající ãlenové sboru byli vût‰inou pokfitû-

ni jako nemluvÀata. Pfii dûtském kfitu je

zárukou opravdovosti kfitu vyznání víry

rodiãÛ a kmotrÛ. KdyÏ v‰ak dítû dospûje,

mûlo by svÛj kfiest samo potvrdit, a to

právû pfii konfirmaci. Slavnosti pfiedchází

roãní intenzivní pfiíprava. Nejprve se

konfirmandi pod vedením pana faráfie se-

znamují s Biblí. V lednu absolvují

zkou‰ku ze Starého zákona a v dubnu

z Nového zákona. Závûreãná zkou‰ka je

pak souãástí konfirmaãní slavnosti a ob-

sahuje otázky ze základÛ kfiesÈanské víry.

Nároãnost látky je pfiizpÛsobena vûdo-

mostním a intelektuálním pfiedpokladÛm

konfirmandÛ. âlenové sboru, ktefií byli

konfirmováni pfied padesáti a více lety,

vzpomínají, kolik otázek se oni museli

uãit za pana faráfie Vali‰e: KaÏd˘ musel

umût sto a více otázek zpamûti a kdo je

neumûl, nebyl ke konfirmaci pfiipu‰tûn!

Dnes se pfii konfirmaci zdÛrazÀuje víc

neÏ uãení a znalosti vyznání víry konfir-

mandÛ a slavnostní poÏehnání.  Cíl vidí-

me v tom, aby chlapci a dûvãata získali

osobní vztah k Bohu, pfiijali sbor jako

svÛj duchovní domov a uvûdomili si

vlastní odpovûdnost za své rozhodování

mezi dobrem a zlem. A tak zkou‰ky

z biblick˘ch  znalostí probíhají ve formû

kvízu dost podobnému televiznímu mili-

onáfii. Pokud si konfirmand není jist sprá-

vnou odpovûdí, mÛÏe poÏádat o pomoc

publikum v kostele nebo nûkterou zasvû-

cenou osobu - samozfiejmû kromû faráfie.

Na následujícím pfiíkladu si mÛÏete vy-

zkou‰et i své znalosti:

3. Co znamená BoÏí jméno JHVH
(Jahve)?  a) Jsem, kter˘ jsem b) BÛh bo-
juje c) Kdo je jako BÛh

d) Hospodin je milosrdn˘ - Na sprá-

vnou odpovûì se mÛÏete zeptat samot-

n˘ch konfirmandÛ nebo - pokud to uÏ za-

pomnûli - zavolejte na faru 732 733 158.

- UÏ v pfiedveãer konfirmace bylo v kos-

tele Ïivo. Maminky a tatínkové se se‰li,

aby chrámov˘ prostor uklidili a vyzdobi-

li zelení a kvûtinami. V nedûli ráno se

pak kostel témûfi naplnil; vedle pravidel-

n˘ch úãastníkÛ bohosluÏeb pfii‰li pfiíbuz-

ní konfirmandÛ, jejich kmotfii, kamarádi,

v‰ichni v napjatém oãekávání, jak to do-

padne. KdyÏ pût dûvãat a ãtyfii chlapci

v doprovodu star‰ovstva a faráfie vstupo-

vali do kostela, byli v‰ichni hodnû ner-

vózní. Jednak z nezvyklého sváteãního

obleãení, které zvlá‰È kluky nepfiíjemnû

svazovalo, tak hlavnû z nejistoty, jestli to

v‰echno dobfie zvládnou. Po poãáteãních

otázkách víry a po konfirmaãní písniãce

s kytarou se ale v‰ichni uklidnili a snad si

svoji slavnost také trochu vychutnávali.

Jeden po druhém nejprve vyznávali svou

víru a pak poklekli pfied stolem Pánû, aby

skrze vztaÏené ruce faráfie a kurátora pfii-

jali BoÏí poÏehnání. V tu chvíli se

v oãích mnoha pfiítomn˘ch oblevily slzy

dojetí a vdûãnosti. Poté nastala chvíle

spontánního pozdravení, kdy konfirman-

di s krásn˘mi kvûty v rukou dûkovali fa-

ráfii, kurátorovi, a také rodiãÛm za v˘-

chovu a péãi. Konfirmaãní slavnost

vyvrcholila spoleãn˘m pfiijímáním chle-

ba a vína pfii Svaté veãefii Pánû. ProtoÏe

konfirmandi pfiistupovali ke svátosti po-

prvé, byli pozváni spoleãnû s rodiãi

a kmotry uÏ v prvním kole, a kaÏd˘ sám

za sebe proÏívali úãast na Kristovû tûle

a krvi. A pfiedtím neÏ spofiádanû vy‰li

z kostela, aby se dychtivû podûlili o své

první dojmy a vystavili se zájmu neod-

bytn˘ch fotografÛ, zpívali je‰tû konfir-

mandi za doprovodu varhan se v‰emi

shromáÏdûn˘mi píseÀ - modlitbu: „Tvé

poÏehnání, dobr˘ Otãe, nás cestou Ïití

sprovázej!“ V‰ichni, kdo je známe a má-

me je rádi, jim to ze srdce pfiejeme.

Jan Hudec, faráfi âCE Liptál

V první polovinû ãervence se uskuteã-

nil u Orlické pfiehrady tréninkov˘ kemp

zavr‰en˘ národním finále Stihl Timbe-

rsports, tedy v dfievorubeckém sportu.

V̆ bornû si tam vedl Jan Svoboda (na

snímku) z Liptálu, kter˘ v souãtu pûti fi-

nálov˘ch disciplín zvítûzil.

Tréninkového kempu se letos zúãast-

nili 34 odváÏní siláci.

âtrnáct nejlep‰ích se bûhem pûti dnÛ

probojovalo do finále. Trenéry na kem-

pu byli napfiíklad nejúspû‰nûj‰í ãesk˘

borec, trojnásobn˘ mistr Evropy Martin

Komárek, americk˘ matador patfiící

k nejuÏ‰í svûtové ‰piãce Carson Bos-

worth a hlavní rozhodãí Stihl Timber-

sports Series v Evropû Markus Kaluza.

Ve finále se soutûÏilo v pûti disciplí-

nách, kdy nerozhoduje pouze fyzická sí-

la, ale i pfiesnost a pfiedev‰ím rychlost.

Tûmi disciplínami byly Spring Board

(pfiesekávání kmene z prkna ve v˘‰ce),

Standing Chop (pfiesekávání stojícího

kmene), Stock Saw (fiezání klasickou

motorovou pilou), Single Buck (fiezání

ruãní pilou) a Underhand Chop (pfiese-

kávání leÏícího kmene).

Konfirmandi a star‰ovstvo sboru âeskobratrské evangelické církve v Liptále.
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PfiíleÏitost pro v˘robky z Beskyd

Jedním z pomysln˘ch vrcholÛ byl

i první ostr˘ závod v âR v nejatraktiv-

nûj‰í disciplínû Spring Board s jedním

prknem. Tato disciplína je právem naz˘-

vaná adrenalinovou, neboÈ závodník ba-

lancuje na prknû, odkud pfiesekává vr-

chol klády. Tfie‰niãkou na dortu byla

exhibice Martina Komárka, kter˘ jako

jedin˘ pfiesekával kládu v témûfi tfiímet-

rové v˘‰ce s pouÏitím dvou podpÛrn˘ch

prken. Pfies tento v˘razn˘ handicap byl

jeho ãas o více neÏ polovinu lep‰í neÏ

u vítûze této disciplíny.

Liptálsk˘ Jan Svoboda v souãtu pûti

disciplín získal 63 body a vyhrál pfied

Janem WáwrÛ (54 body) a Jifiím Jan-

kovsk˘m (44 body).

Nejlep‰í ãeské vyznavaãe dfievoru-

beckého sportu nyní ãeká 12. a 13. srp-

na mistrovství Evropy ve ·v˘carsku

a 16. záfií pak mistrovství svûta v Nû-

mecku.                        T̆ deník Jalovec

¤emeslníci a zemûdûlci z Beskyd mo-

hou podpofiit svÛj odbyt získáním ocenû-

ní pro své produkty v podobû nové znaã-

ky: „Vyrobeno v Beskydech®“. Znaãka

je urãena kvalitním fiemesln˘m v˘rob-

kÛm, potravináfisk˘m nebo zemûdûl-

sk˘m produktÛm, které pochází

z Beskyd a nepo‰kozují Ïivotní prostfie-

dí. Mohou ji získat produkty, které jsou

s Beskydami spojeny tradicí, uÏitím

místních surovin nebo ruãní práce, nebo

v˘jimeãnou kvalitou, na kterou mÛÏe b˘t

tento region hrd˘. V‰echny tyto vlast-

nosti ocení zejména turisté, ktefií si rádi

odvezou prav˘ suven˘r z Beskyd, ale ta-

ké místní obyvatelé, ktefií chtûjí náku-

pem podpofiit „svého“ beskydského v˘-

robce.

V˘hody znaãky
Znaãka „Vyrobeno v Beskydech®“,

kterou se od ledna 2006 py‰ní zatím

6 beskydsk˘ch v˘robkÛ, se postupnû do-

stává do povûdomí vefiejnosti. Byly pfii-

praveny katalogy znaãen˘ch v˘robkÛ,

letáãky apod. - distribuované pfiedev‰ím

pomocí turistick˘ch informaãních cen-

ter, která také projevila zájem znaãené

v˘robky prodávat. Znaãené v˘robky ma-

jí své internetové stránky: www.domaci-

vyrobky.cz, v rámci kter˘ch bude brzy

spu‰tûn i elektronick˘ obchod.

Cílem znaãení je také podpofiit spolu-

práci mezi podnikateli v regionu.

Pofiádány jsou spoleãné schÛzky s v˘-

robci, kde se diskutuje o pravidlech

systému znaãení a o moÏnostech, jak

mÛÏe znaãka místním podnikatelÛm po-

moci. 

Znaãené v˘robky jsou v‰ude pfiijímá-

ny s nad‰ením, dokladem toho byla na-

pfiíklad pozvánka na Vánoãní trhy na

Staromûstském námûstí v Praze, zpro-

stfiedkovaná Ministersvem pro místní

rozvoj.

Jak znaãku získat
Zájemci o znaãku staãí vyplnit a zaslat

Ïádost, která je posléze posouzena tzv.

Certifikaãní komisí. Komise je sloÏena

z beskydsk˘ch v˘robcÛ a dal‰ích zástup-

cÛ regionu (obcí,

Správy CHKO Bes-

kydy apod.). Po

schválení Ïádosti

komisí je v˘robku

udûlen certifikát

a s v˘robcem uza-

vfiena smlouva

o uÏívání znaãky.

Se získáním znaãky

jsou spojeny drobné

poplatky, které mají

ãásteãnû zajistit

fungovaní systému

znaãení a propaga-

ci, velká ãást nákla-

dÛ je v‰ak hrazena z grantÛ. Ve‰keré po-

drobné informace vãetnû formuláfie Ïá-

dosti naleznete na uveden˘ch webov˘ch

stránkách nebo u Radky Sachrové (tel.

777 793 744, sachrova@seznam.cz).

Kdo znaãku zavedl
Znaãení beskydsk˘ch produktÛ za-

vedlo Regionální environmentální

centrum âeská republika (REC âR -

nestátní nezisková organizace vûnující

se problematice Ïivotního prostfiedí)

spoleãnû s Centrem pro komunitní prá-

ci v˘chodní Morava. Jedná se o souãást

projektu financovaného Evropskou ko-

misí, jehoÏ cílem bylo zviditelnit chrá-

nûná území patfiící do evropské sítû

Natura 2000 a podpofiit jejich obyvate-

le. Kromû Beskyd byla podobná znaã-

ka zavedena také v Krkono‰ích a na

·umavû.

Znaãka je urãena v˘robkÛm z Turistické oblasti Beskydy-Vala‰sko)



Vydal Obecní úfiad Liptál 21. 8. 2006. Pfiipravil kolektiv pracovníku pod vedením Miroslava Vaculíka. 
Sazba: Mike‰ Josef, Vsetín. Tisk: TISK TG Lan‰kroun. Evidenãní ãíslo MK âR E 14494.

Liptálsk˘ zpravodaj najdete i na strankách www.liptal.cz. Uzávûrka pfií‰tího ãísla 30. 9. 2006.

ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ FK LIPTÁL - PODZIM 2006

Hasiãská soutûÏ Liptál

Nedûle 13. srpna venku JABLÒNKA zaã. 16.30 hodin

Nedûle 27. srpna doma POLANKA zaã. 16.30 hodin

Nedûle 3. záfií venku KATE¤INICE zaã. 16.30 hodin

Pátek 8. záfií venku VAL. BYST¤ICE zaã. 17.00 hodin

Nedûle 10. záfií doma HO·ËÁLKOVÁ zaã. 16.30 hodin

Nedûle 17. záfií venku HROZENKOV zaã. 16.00 hodin

Nedûle 24. záfií doma BYNINA zaã. 16.00 hodin

âtvrtek 28. záfií doma SEMETÍN zaã. 16.00 hodin

Nedûle 1. fiíjen venku PRLOV zaã. 15.30 hodin

Nedûle 8. fiíjen doma H. BEâVA zaã. 15.30 hodin

Nedûle 15. fiíjen venku F. LHOTA zaã. 15.00 hodin

Nedûle 22. fiíjen doma VAL. MEZI¤ÍâÍ zaã. 14.30 hodin

Nedûle 29. fiíjen venku JANOVÁ zaã. 14.30 hodin

Nedûle 5. listopad doma RATIBO¤ zaã. 14.00 hodin

Nedûle 12. listopad doma JABLÒNKA zaã. 14.00 hodin

Nejlep‰í stfielci oddílu ÏákÛ FK Liptál v uplynulé sezonû - David Marti‰ek, David Londa

âlenové  fotbalového klubu Liptál se obracejí na v‰echny zejména b˘valé aktivní hráãe a ãleny ale i na dal‰í zájemce a dob-

rovolníky s v˘zvou a Ïádostí o pomoc  v práci pro liptálsk˘ fotbal a jeho dal‰í rozkvût. KaÏd˘ zájem, dobr˘ námût ãi po-

moc bude velmi vítána. Tû‰íme se na Vás.

Za oddíl kopané v Liptále K. Bfiezáãek

V sobotu 8. 7. 2006 se na fotbalovém

hfii‰ti v Liptále uskuteãnila tradiãní sou-

tûÏ hasiãsk˘ch druÏstev - O pohár staro-

sty obce Liptál a soutûÏ velitelÛ hasiã-

sk˘ch druÏstev - O pohár starosty sboru.

Liptálská soutûÏ je specifická tím, Ïe

se nesoutûÏí jen v poÏárním útoku, kte-

r˘ je zpestfien lávkou a bariérou s „ok-

nem“,  ale také tím, Ïe cel˘ závod roz-

bíhá vÏdy velitel soutûÏícího druÏstva,

kter˘ musí absolvovat 100 m s pfiekáÏ-

kami. âas se mûfií jak celému druÏstvu,

vãetnû velitele, tak pouze veliteli, kter˘

je vyhodnocován zvlá‰È.

Na start leto‰ního, jiÏ 26. roãníku této

hasiãské soutûÏe se postavilo celkem 16

druÏstev, z toho 3 druÏstva Ïen a 13 druÏ-

stev muÏÛ. Za domácí Sbor dobrovol-

n˘ch hasiãÛ Liptál startovalo jedno druÏ-

stvo Ïen a dvû druÏstva muÏÛ. Mimo

druÏstev z okolních obcí se tradiãnû do-

stavili také hasiãi z Bûlé pod Pradûdem.

Nejrychlej‰ím se letos stalo v katego-

rii Ïen druÏstvo Huslenek, druhé místo

obsadil Prlov a tfietí skonãily Ïeny

z Liptálu. V kategorii muÏÛ zvítûzilo

druÏstvo Lhoty u Vsetína, pfied Se-

ninkou a Hovûzí. Domácím druÏstvÛm

se letos pfiíli‰ nedafiilo. DruÏstvo muÏÛ

Liptál II. skonãilo na 9. místû a druÏ-

stvo Liptál I dokonãilo na 11.místû.

Pavel Vaculík

POZVÁNKA
Srdeãnû zveme obãany a pfiátele obce Liptál na oslavu „Zlaté stuhy” získané v soutûÏi 

„VESNICE ROKU 2006 “  ve Zlínském kraji, která se koná 

ve stfiedu 23. srpna 2006 od 16 hod. v Kulturním areálu v Liptále.

Program:

1. Uvítání starostou obce

2. Pozdravy hostÛ a pfiátel

3. K poslechu i tanci bude hrát skupina „1 + 1” Liptál

Vstup voln˘ - obãerstvení zaji‰tûno.

Do‰lo na Obecní úfiad
VáÏen˘ pane starosto,

jelikoÏ u PTP byli muÏi i z Va‰eho kraje, zasílám Vám ná-

sledující listy a prosím o umístûní listu do  novin, archivu,

kroniky, aby se tento dÛleÏit˘ dokument zachoval pro pfií‰tí

pokolení. Uãebnice  dûjepisu nám pravdu nefieknou. V pade-

sát˘ch letech byla i ve Vsetínû vûznice, kde byli vûznûni vla-

stenci, hlavnû rolníci. 

Bohuslav Skalsk˘, Poniklá

Plné znûní dopisu je pro zájemce k dispozici na OÚ Liptál.


