
V dne‰ním mimofiádném ãísle najdete:
● Vyhodnocení krajského kola ● Dal‰í úspûch základní ‰koly

● Nejkrásnûj‰í vesnicí âeska ... ● Liptál mûsteãko ...

● Náv‰tûva hodnotitelské komise ● Pozvánky

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

Místní dechová hudba Liptalanka pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe „Vesnice roku” ve Zlínském kraji.
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Liptál vesnicí roku ve Zlínském kraji
V Liptále na Vsetínsku, kter˘ se stal

absolutním vítûzem soutûÏe Vesnice ro-

ku 2006 ve Zlínském kraji, se ve ãtvr-

tek 23. srpna konalo slavnostní vyhod-

nocení a pfiedání stuh ocenûn˘m obcím.

Zlatou stuhu za vítûzství pfievzal od

hejtmana Libora Luká‰e, zástupcÛ mi-

nisterstva pro místní rozvoj a pfiedstavi-

telÛ Spolku pro obnovu venkova sta-

rosta obce Miroslav Vaculík.

„Jsem rád, Ïe mohu Liptálu a jeho
obãanÛm poblahopfiát k tomuto vítûz-
ství. Obec si zlatou stuhu zaslouÏí.
OceÀuji, Ïe dbá o svÛj rozvoj a Ïije bo-
hat˘m spolkov˘m Ïivotem. Pfiíkladem
jsou Liptálské slavnosti, které probûh-
nou tento víkend,” uvedl hejtman
Luká‰.

SoutûÏe se zúãastnilo celkem 31 obcí

ze v‰ech ãtyfi okresÛ Zlínského kraje.

Modrou stuhu za spoleãensk˘ Ïivot zís-

kal Újezd, Zelenou stuhu za péãi o ze-

leÀ a Ïivotní prostfiedí obdrÏela Suchá

Loz a Bílou stuhu za ãinnost mládeÏe

Babice.

Mimo hlavní kategorie udûlila komi-

se i speciální ocenûní obci Suchá Loz

za vzorné vedení obecní knihovny

a obci Prusinovice za vzorné vedení

obecní kroniky. Zvlá‰tní ocenûní bylo

udûleno také starostovi Vala‰sk˘ch

Pfiíkaz jako osobnosti Programu obno-

vy venkova 2006 a obci Vysoké Pole za

dynamické vyuÏití rozvojového poten-

ciálu obce.

Statutární námûstek hejtmana Voj-

tûch Jurãík potvrdil, Ïe vítûzn˘m obcím

Zlínsk˘ kraj uvolní ze svého rozpoãtu

finanãní odmûnu. Hlavní vítûz, obec

Liptál, získá 100 tisíc korun na uspofiá-

dání slavnostního vyhodnocení soutû-

Ïe. Dal‰í obce (Suchá Loz, Babice,

Újezd, Prusinovice) obdrÏí po 20 tisí-

cích korun.

Právo, srpen 2006

Blahopfiání hejtmana Zlínského kraje starostovi obce.

Vystoupení nejmen‰ích dûtí „Malu‰at”.



VÛbec poprvé za dvanáct let existen-

ce soutûÏe Vesnice roku se na prvním

místû v celorepublikovém hodnocení

umístila obec ze Zlínského kraje. Nej-

krásnûj‰ím venkovsk˘m místem je

Liptál na Vsetínsku. Odborná porota jej

vybrala z celkem tfiinácti pfiihlá‰en˘ch

míst. Vyhla‰ovatelem soutûÏe je minis-

terstvo pro místní rozvoj.

„SoutûÏ je pfiíleÏitostí pro zviditelnû-
ní venkova a dÛkazem toho, Ïe aktivní
pfiístup obãanÛ a jejich úãast na obno-
vû a rozvoji obce pfiiná‰í velmi konkrét-
ní v˘sledky,” fiekl ministr pro místní
rozvoj Petr Gandaloviã.

Od ministerstva pro místní rozvoj

získá Liptál jeden milion korun. K této

ãástce chce vedení Zlínského kraje pfii-

dat dal‰ích sto tisíc. Stejnou ãástku jiÏ

Liptál získal za vítûzství v krajském

kole. Co s penûzi obec podnikne, sta-

rosta Miroslav Vaculík zatím neví.

„Potfiebujeme dokoupit nûjaké zafiízení
do kulturního domu, opravit sociální
zafiízení v kulturním areálu, chceme za-
ãít s projektem na záchranu zámku, tak-
Ïe je moÏná ãásteãnû vyuÏijeme i pro
toto,” fiekl ‰Èastn˘ starosta. ZároveÀ

se pfiiznal, Ïe v hloubi du‰e si na vítûz-

ství myslel. „Udûlali jsme pro to v‰ech-

no. A tak jsem tajnû doufal, Ïe by to
mohlo vyjít,” smál se.

Velkou radost neskr˘vala ani Jana

Vráblíková z Liptálu. „Hned jsem posí-
lala mé dcefii, která chodí do deváté tfií-
dy základní ‰koly, zprávu o vítûzství.
Moc mû pfiekvapilo, kdyÏ mi potom vo-
lala a fiekla, Ïe mûli právû hodinu tûlo-
cviku a v‰ichni spoluÏáci skákali rado-
stí,” komentovala vítûzství obãanka
nejhez‰í vesnice âeské republiky.

Nad‰ení neskr˘val ani hejtman Zlín-

ského kraje Libor Luká‰. „ZastupitelÛm
zítra pfiedloÏím materiál o poskytnutí fi-
nanãní dotace Liptálu ve v˘‰i sto tisíc
korun, tak jak jsem slíbil pfii vyhla‰ová-
ní krajského kola,” fiekl Luká‰.

Zatím nejvût‰ího úspûchu v celostát-

ním kole dosáhlo v roce 2004 Osíãko

na KromûfiíÏsku, které skonãilo na dru-

hém místû. Dva roky pfiedtím skonãila

na tfietím místû obec Rusava rovnûÏ

z KromûfiíÏska.

Na‰e Vala‰sko, záfií 2006
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Nejkrásnûj‰í vesnicí âeska se stal Liptál
V historii soutûÏe získal Zlínsk˘ kraj titul poprvé

Starosta Liptálu na Vsetínsku Miro-

slav Vaculík (nezávisl˘) nestaãil v úte-

r˘ od rána zvedat telefony a pfiijímat

náv‰tûvy. Rozruch v obci nastal poté,

co vy‰lo najevo, Ïe byla vyhlá‰ena le-

to‰ní Vesnicí roku.

Porota ji ocenila za plán rozvoje ob-

ce, folklór ãi spolupráci s dûtmi a mlá-

deÏí. Vítûzn˘ Liptál získá na své pro-

jekty miliónov˘ pfiíspûvek z dotaãního

programu ministerstva pro místní roz-

voj.

„Do soutûÏe jsme se pfiihlásili uÏ po
tfietí. Mnoho lidí mi fiíkalo, Ïe letos má-
me ‰anci zvítûzit, ale moc jsem tomu
nevûfiil. Pûkn˘ch vesnic je v celé repub-

lice hodnû,” poznamenal starosta
Vaculík, kter˘ stojí v ãele Liptálu uÏ
od roku 1990.

Úspûchu se podle nûho podafiilo do-

sáhnout pfiedev‰ím proto, Ïe místní

obyvatelé drÏí pfii sobû a mají o svou

obec zájem. „Do soutûÏe Vesnice roku
jsme se poprvé pfiihlásili v roce 1997.
Získali jsme modrou stuhu za spoleãen-
sk˘ Ïivot. Pak jsme zaãali budovat ply-
nofikaci, vesnice byla rozkopaná a ne-
mûlo smysl dál soutûÏit,” vysvûtluje
Vaculík. Liptál se o nejvy‰‰í ocenûní

znovu ucházel aÏ loni. Podafiilo se mu

získat modrou stuhu za práci s mládeÏí.

Období nûkolika let, kdy v obci pro-

bíhaly rozsáhlé stavební úpravy, pova-

Ïuje starosta za rozhodující.

Investice se vyplatily
„Stfied Liptálu se úplnû zmûnil. Dfiíve

vedla pfies vesnici úzká cesta lemovaná
stromy. Ty uÏ byly pfiestárlé a museli
jsme je pokácet. Teì jezdíme po nové,
‰iroké silnici. Stavba chodníkÛ a okolní
úpravy nás stály deset miliónÛ korun,”
fiíká Vaculík.

Stavba se podle nûho stala pro vût‰i-

nu lidí impulzem k tomu, aby se zaãal

podílet na zlep‰ení vzhledu obce.

„Zaãali stavût nové ploty podél silnice,
opravovat fasády a vysazovat na zahra-

Vala‰sk˘ Liptál se stal Vesnicí roku
Pomohla mu k tomu i folklórní tradice ● O titul se ucházelo 335 obcí ze 13 krajÛ

VáÏení obãané,
u pfiíleÏitosti vyhlá‰ení obce Liptál Vesnicí roku 2006 vy‰lo v novinách mnoho rÛzn˘ch ãlánkÛ. Je zajímavé, jak kaÏdého

novináfie nebo redaktora zaujalo nûco jiného, jak kaÏd˘ klade dÛraz na jiné vûci. A to je dobfie. Dává to v‰e dohromady uce-
len˘ obraz o na‰í obci, o jejím Ïivotû i o vztahu mezi lidmi. AÏ na malé v˘jimky, kdy byl text opraven (z dÛvodu nepfiesn˘ch
údajÛ) nebo zkrácen (kvÛli místu) vám pfiedkládáme tyto texty v pÛvodní podobû. V‰echny ãlánky byly doprovázeny fiadou
fotografií z na‰í obce, které ale kvÛli nedostatku místa nebylo moÏné v‰echny zvefiejnit. PouÏité fotografie jsou z archivu OÚ.

Pohled na Sadovou ulici a evangelick˘ kostel.
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Na schÛze nechodí, ale na obecním pracují rádi

dy okrasné kefie i rostliny. Chtûli mít
své bydli‰tû pûkné,” vysvûtluje Vacu-
lík.

Nejvíce v‰ak Liptál zabodoval v sou-

tûÏi sv˘m spoleãensk˘m Ïivotem. Jako

by stále udrÏoval odkaz svého nejslav-

nûj‰ího rodáka, akademického malífie,

spisovatele a znalce vala‰ského folkló-

ru Jana Kobzánû. Dvakrát do roka se

v obci koná mezinárodní folklórní fes-

tival Liptálské slavnosti. V ãervnu

v obci vystupují dûtské soubory a v srp-

nu dospûlí taneãníci, hudebníci a zpû-

váci.

V Liptále, v nûmÏ Ïije 1420 obyvatel,

pÛsobí folklórní soubor Lipta, kter˘

sdruÏuje pût rÛzn˘ch skupin. Poãet ná-

v‰tûvníkÛ, ktefií bûhem slavností do ob-

ce pfiijíÏdûjí, nûkolikrát pfievy‰uje poãet

starousedlíkÛ. „Festival dává obci její
osobit˘ rytmus. Lidé zaãali rozdûlovat
rok na dobu pfied slavnostmi a na dobu
po nich,” vysvûtluje Vaculík, kter˘

sám pÛsobí v souboru Lipta od roku

1966.

Na památku se mu v jeho kanceláfii

a na chodbách obecního úfiadu vr‰í dfie-

vûné plastiky s vala‰sk˘mi motivy, kte-

ré zhotovují pozvaní fiezbáfii bûhem

Liptálsk˘ch slavností. „Nejvût‰í radost

mám z toho, Ïe se nám podafiilo pofiá-
dat festival bez jediné pfiestávky. Letos
se konal uÏ po tfiicáté sedmé,” dodal
Vaculík.

Právo, záfií 2006

Je krátce pfied polednem a liptálsk˘

starosta Miroslav Vaculík pou‰tí obecní

rozhlas.

„Pfied malou chvílí se na‰e obec
umístila v soutûÏi Vesnice roku na prv-
ním místû. Je to velk˘ úspûch,” oz˘val

se vãera na ulici z ampliónÛ jeho hlas.

„Aby taky ne. V‰ak jsme se nadfieli,”
glosuje vítûzství muÏ, kter˘ postává

u radnice. Je zamûstnancem obce a v po-

sledních t˘dnech sekal trávu kolem chod-

níkÛ, potoka, v remízcích. Îe nepfiehání,

dokazují za‰pinûné montérky. A hlavnû

v‰ude kolem peãlivû sestfiiÏen˘ trávník.

Pomalu jako na prvoligov˘ch stadiónech.

Jde to i bez památek
Do leto‰ního roãníku soutûÏe o nej-

hezãí vesnici se pfiihlásilo rekordních

335 obcí ze tfiinácti krajÛ. Liptál, vala‰-

ská vesnice s ãtrnácti sty obyvateli, zví-

tûzil, i kdyÏ na rozdíl od jin˘ch obcí se

nemÛÏe pochlubit Ïádnou turistickou

atrakcí, Ïádnou hodnotnou historickou

památkou a ani okolní pfiíroda nenabízí

Ïádné zvlá‰È úchvatné scenérie.

Kouzlo Liptálu je nutné hledat jinde.

Odbornû se tomu fiíká spoleãensk˘ Ïi-

vot obce. „Ten tady byl vÏdycky bohat˘.
Dokládají to i kroniky z minulého stole-
tí,” poznamenává Ladislav Michálek,
‰éf kulturního spolku a fieditel Liptál-

sk˘ch slavností.

Slavnosti jsou cosi jako zdej‰í rodin-

né stfiíbro, patfií mezi nejvût‰í folklorní

festivaly v âeské republice a bez pfie-

stávky se konají kaÏdoroãnû v srpnu uÏ

bezmála ãtyfiicet let. Kromû ãesk˘ch

a slovensk˘ch souborÛ se festivalu pra-

videlnû úãastní soubory z Bulharska,

Litvy, Portugalska a Srbska. Letos na-

víc pfiijeli i taneãníci z Kolumbie

a Cookov˘ch ostrovÛ.

V̆ ãet kulturních aktivit vesnice tím

ale nekonãí. KdyÏ komisafii soutûÏe

Liptál nav‰tívili, do sv˘ch blokÛ si po-

znaãili: funguje tady sedm hudebních

tûles, nûkolik mládeÏnick˘ch fotbalo-

v˘ch t˘mÛ, obec spolupracuje s dût-

sk˘m domovem, ‰kola je hezky vyzdo-

bená a v kostele se scházejí i mladí lidé.

„Liptál jsme vybrali opravdu kvÛli
jejímu kulturnímu Ïivotu a pospolitosti
místních,” potvrzuje fieditel soutûÏe
Vesnice roku Pavel Hroch.

Ale jen bohat˘ spoleãensk˘ Ïivot by

Liptálu vítûzství nepfiinesl.

Za ten byl ostatnû odmûnûn uÏ v mi-

nulosti. V roce 1997 dostal v soutûÏi

Nová asfaltová cesta lemovaná chodníky.

Tradiãní prÛvod obcí pfii Liptálsk˘ch slavnostech.
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Vesnicí roku se stal vala‰sk˘ Liptál

o Vesnici roku zvlá‰tní ocenûní za roz-

manité kulturní aktivity, loni zase za

práci s mládeÏí. K prvnímu místu ale

nûco chybûlo…

Sekat trávu, zavelí starosta
Pfii letmém pohledu se Liptál od

okolních vala‰sk˘ch vesnic pfiíli‰ neli-

‰í. Stavení roztrou‰ená v údolí potoka

a na okolních stráních. Obãas je moÏné

mezi cihlov˘mi domky zahlédnout ty-

pickou vala‰skou roubenku, na svazích

se pasou krávy a ovce.

Ale pfiece, jeden rozdíl by tu byl.

Údolím se vine bezchybná asfaltová

cesta lemovaná chodníkem.

„Naveãer nám sem pfiijíÏdûjí auta ze
Vsetína. Lidi si obují koleãkové brusle
a jezdí. Taková asfaltka se tûÏko hle-
dá,” fiíká py‰nû ve své kanceláfii sta-
rosta Miroslav Vaculík.

Valach se v nûm nezapfie. Na skfiíni

leÏí typick˘ ‰irok˘ ‰irák, stejnû pfií-

znaãná je i jeho mluva a vstfiícná men-

talita. „Kdybyste nefiídil, nabídl bych
vám ‰tamprlu slivovice.”

Starostou se stal hend po listopadové

revoluci. Letos bude kandidovat znova.

Pokud dostane opût dÛvûru, bude to je-

ho páté volební období.

„Jsou to starosti, pofiád se musí shá-
nût peníze. Ale stûÏovat si nemÛÏu, kaÏ-
d˘ by mnû potom fiekl: tak to nedûlej,”
usmívá se.

Za ta léta Liptál v˘raznû zmûnil svÛj

vzhled. Vedle nové silnice a chodníkÛ

pfiibylo vefiejné osvûtlení a místní roz-

hlas. Dokonãuje se vodovod. Základní

‰kola má novou kuchyÀ, ‰atny na fot-

balovém hfii‰ti zase stfiechu.

Hfibitov obepíná stylová zeì z kame-

ne (i toho si komise v‰imla – naznaãu-

je to, jak si lidé váÏí sv˘ch zemfiel˘ch).

Vaculík ale zdÛrazÀuje, Ïe bez ostat-

ních by to ne‰lo.

„KdyÏ je nûjaká schÛze, tak tam moc
lidí nepfiijde. Ale kdyÏ tfieba poÏádám
o nûjakou pomoc, úklid ãi seãení trávy,
tak najednou vidíme, Ïe se lidi sami
chytnou iniciativy,” pochvaluje si.

Turisté? Nic pro nás
KdyÏ má starosta Vaculík vypoãítat,

co jim vítûzství v soutûÏi pfiinese, vy-

jmenuje dlouh˘ seznam budovatel-

sk˘ch projektÛ, které z miliónové od-

mûny rozjedou. Pfiestavba zámku na

ústav pro lidi postiÏené Alzheimerovou

nemocí, dal‰í chodníky, nové sociální

zázemí v kulturním areálu, kde se ko-

nají Liptálské slavnosti.

A co tfieba rozvoj turismu? S tím se

pfiíli‰ nepoãítá.

Vlastnû ani není tfieba: kaÏdoroãní

slavnosti pfiitáhnou do vesnice dost ci-

zincÛ, aby se místní necítili odfiíznutí

od svûta.

A pfiemûnu v celoroãnû vyhledávané

turistické stfiedisko by si asi nikdo nepfiál.

Nezamûstnanost v obci se drÏí pod okre-

sním prÛmûrem, protoÏe lidé jezdí za pra-

cí do deset kilometrÛ vzdáleného Vsetína.

„Hlavní je, Ïe se místním tady Ïije
dobfie. Starosta se stará a je tu klid,”
shrnuje Jifií Îaludek, kter˘ se do

Liptálu pfiistûhoval pfied deseti lety ze

Zlína, kam dodnes dojíÏdí za prací. Ve

vesnici koupil jednu z typick˘ch vala‰-

sk˘ch roubenek.

Hospodáfiské noviny, záfií 2006

Nov˘mi stromky prosvûtlená vesnice

Liptál na Vsetínsku vãera dopoledne

je‰tû více pookfiála. Opravené chodní-

ky, novû vysázená zeleÀ a opravené fa-

sády nûkolika budov pfiesvûdãily porot-

ce soutûÏe Vesnice roku 2006, aby za

vítûze vyhlásili právû vala‰skou obec.

„Je to pro nás samozfiejmû mimofiádná
zpráva, kterou jsme absolutnû neãekali,”
konstatoval starosta Miroslav Vaculík.

Je‰tû pfied mûsícem po vítûzství
v krajské soutûÏi varoval pfied uspoko-
jením. „Musíme se pofiádnû pfiipravit
na celostátní kolo,” fiekl. Vãera uÏ
pouze záfiil spokojeností.

Obyvatelé Liptálu pfiijali vítûzství ja-

koby samozfiejmû. „Funguje to tady. Je
tu nová silnice, chodníky, vefiejné
osvûtlení i rozhlas. Pfied dokonãením je
vodovod, tak proã bychom to nemûli vy-
hrát,” fiíká dÛchodce pan Zgarba.

Místní lidé s úsmûvem upozornili také

na to, Ïe sympatie musela obec získat uÏ

jen kvÛli pÛvodu svého názvu. „Název
pochází z nûmeckého Liebenthal, coÏ
znamená milé údolí,” podotkl Zgarba.

Liptál dokázal porotu pfiesvûdãit,

pfiestoÏe nemá Ïádnou dominantu nebo

originální pfiírodní a jiné zajímavosti.

„Nedá se hodnotit jenom to, jak obec

vypadá. Kritéria jsou dokumenty obce,
humna neboli okolí obce, hfibitov a pé-
ãe o nûj a vyuÏívání hfii‰tû a hospody
jako centra kulturního dûní,” pozna-
menal fieditel soutûÏe Pavel Hroch,
kter˘ navíc ocenil, Ïe lidé v Liptále dr-

Ïí v˘jimeãnû pospolu.

SoutûÏ je vyhla‰ována Spolkem pro

obnovu venkova, Svazem mûst a obcí

âeské republiky a ministerstvem pro

místní rozvoj. Letos se pfiihlásilo re-

kordních 335 obcí ze tfiinácti krajÛ.

Vítûzem loÀského roãníku se i díky ná-

paditému vyuÏití vinafiské oblasti staly

Bofietice na Bfieclavsku.

Mladá Fronta DNES, záfií 2006

Turisté si rádi prohlédnou i zdej‰í roubenky.
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Vesnice roku: Liptálu pomohl folklor

Vesnice roku, BaÈa a Zeppelin
Úhledná vala‰ská obec Liptál vyhrála díky folkloru, spolkovému Ïivotu a modernizaci

Kdyby bookmakefii vypsali kurzy na

vítûzství tfiinácti kandidátÛ na titul ves-

nice roku, mezi favority by Liptál zfiej-

mû nepatfiil. Pfiesto uspûl.

Srdcov˘m esem, které tentokrát hru

rozhodlo ve prospûch malé vesnice, byl

folklor. Speciálnû pak dlouholetá tradi-

ce Liptálsk˘ch slavností. „O tom, jak
hluboko je v obci zakofienûna láska
k folkloru, by mohl vypovídat pfiírodní
amfiteátr. Ten uÏ pfiivítal tisíce uãinku-
jících zpûvákÛ, taneãníkÛ a hudební-
kÛ,” fiíká Ladislav Michálek, kter˘ po

dlouhá léta pofiádá Liptálské slavnosti.

Porota ocenila Liptál také díky spolu-

práci s dûtmi a mládeÏí. „Pravidelnû
pofiádáme také dûtsk˘ folklorní festival,
rozhodnû v této tradici budeme pokra-
ãovat,” poznamenal starosta vesnice
Miroslav Vaculík.

Jak Liptál vyuÏije milion korun, kte-

r˘ dostane od pofiadatelÛ soutûÏe, zatím

neví. „MoÏností je více, potfiebujeme
opravit kulturní areál a ‰atny na‰ich
sportovcÛ, dal‰í alternativou je také zá-

chrana místního zámku,” uzavfiel sta-
rosta Miroslav Vaculík.

Mladá Fronta DNES, záfií 2006

Vala‰ská dûdina, která leÏí asi deset

kilometrÛ od Vsetína, se do historie za-

psala tfiikrát. Bydlel zde Jan KobzáÀ,

kter˘ nakreslil firmû BaÈa svûtoznámé

logo, na zdej‰ím zámku kdysi pob˘vali

pfiíbuzní vzduchoplavce hrabûte Zeppe-

lina a letos se Liptál stal Vesnicí roku

2006.

Josefu Hrbáãkovi je letos ‰estasedm-

desát let. Z historie vesnice si pamatuje

hodnû, vzpomíná i na vyprávûní sv˘ch

pfiedkÛ. „Liptál, to je pûkná obec / leÏí
blízko Vsetína / v‰ichni se tam mají rá-
di / jako jedna rodina. / Dva kostely
a dvû fary / a jednoho holiãe, / aby
chlapi nechodili / zarostlí jak opice,”
smûje se pan Josef pfii recitaci lidové
r˘movaãky.

Na náves pfiijel na kole, stejn˘ do-

pravní prostfiedek pouÏívá vût‰ina míst-

ních. Stisk ruky má ohromn˘. Není di-

vu, sedmadvacet let byl profesionálním

hasiãem, ‰estnáct let navíc vedl místní

dobrovoln˘ sbor. „Za mojí éry se tu
zbudoval tenhle hasiãák,” ukazuje na
zbrojnici za sebou. Je to prav˘ místní

patriot, nikde jinde by Ïít nemohl.

„¤íká se jak˘ tata, tak˘ syn. A já fiíkám
jak˘ starosta, taká obec,” chválí liptál-
ského starostu Miroslava Vaculíka.
Nestraník fiídí místní radnici uÏ ‰estnáct

let.

Nejslavnûj‰í rodák
Josef Hrbáãek si pamatuje i na nej-

slavnûj‰ího liptálského rodáka Jana

Kobzánû. Maloval zdej‰í lidi a krajinu,

sbíral lidová vyprávûní, vydával i své

autorské kníÏky. V patnácti letech pra-

coval na pile v BaÈov˘ch závodech ve

Zlínû, pozdûji studoval na Umûlecko-

prÛmyslové ‰kole v Praze a je mimo ji-

né autorem svûtoznámého loga obuv-

nick˘ch závodÛ BaÈa. Nikdy ale

nechtûl b˘t jen propagaãním malífiem

této firmy, proto se pozdûji vrátil na

umûleckou dráhu a snaÏil se o rozvoj

Vala‰ska. „Tady zakládal v˘robní druÏ-
stvo Lipta,” vzpomíná pan Hrbáãek.

DruÏstvo vyrábûlo hraãky a dal‰í

pfiedmûty ze dfieva. „PÛvodní Kobzá-
Àova my‰lenka byla taková, Ïe lidé pra-
cují v létû na polích, ale v zimû nemají
co dûlat. Proto se v˘robní druÏstvo zfií-
dilo,” vysvûtluje starosta Miroslav
Vaculík. KobzáÀ Ïil v pozdûj‰ích le-

tech na chalupû ve Velk˘ch Karlovicích

Japonsk˘ soubor na Liptálsk˘ch slavnostech.

Liptálsk˘ zámek.
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na Soláni, kde mûl svÛj ateliér a kde ta-

ké dne 10. fiíjna 1959 v 58 letech zem-

fiel. „Ke konci Ïivota uÏ ‰patnû sly‰el.
Byl to skromn˘ ãlovûk,” vzpomíná
Josef Hrbáãek.

Vala‰ky a fûrtochy
Velkou chloubou Liptálu jsou tradiã-

ní lidové veselice. Také jejich populari-

ta pfiesvûdãila porotce ministerstva pro

místní rozvoj, aby leto‰ní cenu spoje-

nou s prémií jeden milion korun posla-

li právû sem. Liptál‰tí ãasto dûlí rok na

období do srpnov˘ch slavností a po

nich. KdyÏ v Liptále v roce 1970 odha-

lovali Janu KobzáÀovi pomník, konala

se pfiehlídka poprvé. Tradice se ujala,

takÏe letos probûhl v liptálském pfiírod-

ním amfiteátru pro 1300 lidí jiÏ se-

dmatfiicát˘ roãník. V dobû slavností se

poãet lidí v obci bezmála zdvojnásobí.

„Letos tu byly napfi. folklorní soubory
z Litvy, Portugalska ãi z Cookov˘ch
ostrovÛ,” chlubí se starosta. Ani on

sám nezahálel. Jako mlad˘ tanãil

v místním souboru Lipta a dnes pokra-

ãuje tamtéÏ v kategorii pro pokroãilé

od padesáti do sedmdesáti let.

Dvojkostelí
Jak se fiíká i v lidové básniãce,

v Liptále mají dva svatostánky. Jeden je

katolick˘, druh˘ evangelick˘. „Lidí
chodí do kostela hodnû,” vykládá sta-
rosta pfied opravenou budovou evange-

lického kostela. Drtivá vût‰ina zdej‰ích

vûfiících jsou evangelíci. „Je to aÏ de-
vadesát procent,” fiíká starosta. âím

to je, pfiesnû neví. „Îádná nevraÏivost
tu ale není.”

To, Ïe v Liptále mají dobré vztahy

s vy‰‰í mocí, se dá doloÏit tfieba i na

faktu, Ïe jim na hlavní program lido-

v˘ch slavností za tfiicet sedm let nikdy

nepr‰elo.

K netradiãním liptálsk˘m svátkÛm

patfií i vzpomínka na mistra Jana Husa

se symbolick˘m pálením hranice, která

se koná kaÏd˘ rok v pfiedveãer v˘roãí

jeho úmrtí. 

Liptál si zaslouÏil titul Vesnice roku

2006 nejen tradicemi a ko‰at˘m spol-

kov˘m Ïivotem, ale také sv˘m rychl˘m

rozvojem. Za posledních pár let obec

s 1428 obyvateli v˘raznû zmûnila svÛj

vzhled. Jejím stfiedem prochází oprave-

ná silnice, která nahradila starou úzkou

rozbitou cestu. Lemují ji zcela nové

chodníky ze zámkové dlaÏby. Musely

jim sice ustoupit staré stromy, ale na-

hradila je nová v˘sadba.

Vesnice jako ze ‰katulky
Obec má zrekonstruované vefiejné

osvûtlení a rozhlas, zmodernizované

hfii‰tû, novû opravená je i ‰kolní kuchy-

nû. Díky tomu, Ïe se Liptál zapojil do

sdruÏení sedmi okolních vesnic, byl do

nûj pfiiveden i vodovod. Na plyn se na-

pojila asi polovina obyvatel. V souãas-

né dobû se opravuje kulturní areál a fot-

balistÛm ‰atny.

Liptál‰tí mají své zámûry i s opu‰tû-

nou budovou zámku. Pozemky v jeho

blízkosti jsou sice z dob socialismu za-

stavûny budovami nûkdej‰ího JZD, ale

zámek a jeho okolí mají znovu oÏít.

Radnice uÏ má zpracovanou architekto-

nickou studii na dostavbu dvou moder-

ních kfiídel k zámku, kde by byla speci-

alizovaná léãebna pro lidi postiÏené

Alzheimerovou chorobou. V rámci

stavby by se opravil i zámek.

V leto‰ní soutûÏi o vesnici roku se stal

Liptál nejdfiíve vítûzem zlínského kraj-

ského kola. Za celorepublikové prven-

ství má na pfií‰tí rok ve státní kase vy-

ãlenûn milion korun. Pokud o nûj

poÏádá, bude muset pfiiloÏit milion svÛj

a investovat. „Peníze zfiejmû pouÏijeme

na nûkolik men‰ích investiãních akcí,

napfiíklad na chodníky, opravu sociál-

ních zafiízení v kulturním areálu ãi na

projekt opravy zámku,” plánuje starosta.

Nedûlní svût, záfií 2006

Vítûzství pfiiná‰í turisty i sebevûdomí
Starostové obcí ocenûn˘ch titulem Vesnice roku si po-

chvalují, Ïe jim vítûzství v soutûÏi pfiineslo vût‰í zájem turis-

tÛ a s tím spojenou prosperitu. Za milion korun, kter˘ minis-

terstvo rok co rok vítûzné vsi vyplácí, vût‰ina z nich

zvelebila vefiejná prostranství. „Koupili jsme malotraktor,
peníze pomohly vybudování minigolfového hfii‰tû i dûtského
hfii‰tû,” fiíká napfiíklad Jaroslava Dvofiáková, starostka
Vilémova na Havlíãkobrodsku, kter˘ vyhrál soutûÏ v roce

2003. Kromû milionu korun od ministerstva dostala obec pe-

níze také od krajského úfiadu za vítûzství v kole krajském.

PfiedloÀsk˘ vítûz, Kováfiov na Písecku, tûÏí ze zv˘‰eného tu-

ristického ruchu. „Propagaãní letáky máme skoro rozebrané.
Ukazuje to na znateln˘ nárÛst poãtu turistÛ, ktefií k nám zaví-
tají,” pochvaluje si starosta Pavel Hroch. TuristÛ v obci pod-

le nûj oproti dobû pfied soutûÏí pfiibylo v fiádu desítek procent.

Starostové obou obcí se shodují, Ïe prvenství ve Vesnici

roku pomohlo i vztahÛm mezi lidmi. „Ne kaÏd˘ byl na své
rodi‰tû py‰n˘, a teì se to zmûnilo. Vítûzství zvedlo sebevûdo-
mí lidí," fiíká Jaroslava Dvofiáková. „Pospolitost lidí je lep-
‰í,” pfiidává se starosta Hroch.       Nedûlní svût, záfií 2006

Pomník 
Jana Kobzánû.

Pohled na 
zaplnûn˘ amfiteátr.



Jako první vám padne do oka cedule

s pozdravem: Vitajte v Liptáli! Kolem

ní skotaãí dûti, nedaleko zurãí potÛãek

a místní starosta uÏ staví do fiady ‰tam-

prle se slivovicí na uvítanou. Seznamte

se, Liptál – vesnice roku 2006.
Odpoledne je na vsi klid. Jen tu a tam

prosvi‰tí na kole nûkdo z místních.

Starosta obce Miroslav Vaculík se

s kaÏd˘m pozdraví, snaÏí se, aby se zde

lidé cítili doma. V Údolí lásky, jak zní

star˘ název vesnice v pfiekladu, to není

tak sloÏité.

„Se v‰emi se znám osobnû. Jenom
v mládeÏi se pfiíli‰ neorientuji,” pfii-
pou‰tí starosta, kter˘ zde ‰éfuje nepfie-

trÏitû od roku 1990.

Za tu dobu se Liptál zmûnil k nepo-

znání. Silniãní prÛtah obcí, vefiejné

osvûtlení, chodníky ãi místní rozhlas.

To v‰e je zde nové. „Prodejci, ktefií
sem zavítají jednou za ãas, se dokonce
uji‰Èují, zda nejsou v jiné obci,” smûje
se starosta. Nev˘razná dûdina vyrostla

v jedno z nejhezãích míst Vala‰ska.

Roz‰ífienou silnici lemují zbrusu nové

chodníãky a ãerstvû vysázené stromy,

rekonstrukcí pro‰ly ‰kolní jídelna

i sportovní areál, dokonãuje se vefiejná

vodovodní síÈ. Pfiesto za nejvût‰í ús-

pûch sv˘ch ãtyfi funkãních období po-

vaÏuje starosta aktuální ocenûní. „Je to
pro mû tfie‰niãka na dortu za v‰echno to
úsilí,” shrnul Vaculík, kter˘ se t˘den po

slavnostní korunovaci chystá jiÏ popáté

kandidovat v komunálních volbách. 

¤íjnov˘ pátek tfiináctého mají
v Liptálu na Vsetínsku zv˘raznûn
v kalendáfii ãerven˘m fixem. Ne snad
kvÛli povûrãivosti místních, místo
smÛly se naopak oãekává velká sláva.
Na uvítanou bude nabídnuta slivovice,
dále se budou podávat pravé vala‰ské
frgále a gulá‰, atmosféru dotvofií de-
chová hudba. Obec bude v ten den ofi-
ciálnû dekorována na Vesnici roku
2006. O titul pfiitom soupefiila s re-
kordním poãtem konkurentÛ, do sou-
tûÏe se pfiihlásilo 335 obcí ze tfiinácti
krajÛ. Liptál okouzlil porotu pfiede-
v‰ím sv˘m plánem rozvoje, folklorní
tradicí ãi spoluprací s dûtmi a mládeÏí.

S vítûzstvím v soutûÏi Vesnice roku

je spojena odmûna ve v˘‰i milionu ko-

run. Právû ta pfiidûlává pfiedstavitelÛm

obcí vrásky na ãele. Aby mohli odmû-

nu ãerpat, musí totiÏ pfiidat stejnou

ãástku ze svého. Sedmimístná suma

pro obce, jako je Liptál, pfiedstavuje té-

mûfi desetinu rozpoãtu. MnoÏí se proto

hlasy, které Ïádají zmûnu pravidel.

S tím, Ïe by v budoucnu vítûz získával

peníze bez závazku, v‰ak organizátofii

soutûÏe nepoãítají. „Dotace má moti-
vaãní charakter. Chceme, aby se obce
zviditelnily a pfiedstavily turistÛm, ne
aby si vydûlaly na provoz. KdyÏ musejí
navíc pfiidat své peníze, máme alespoÀ
záruku, Ïe je zbyteãnû neprohospoda-
fií,” vysvûtluje pfiedseda Spolku pro
obnovu venkova Eduard Kavala.

Jak by s milionovou dotací naloÏili sa-

mi obyvatelé Liptálu, je zfiejmé. Pfiejí si

vybudovat v Sadové ulici toãnu, kde by

se obracela auta, ãi hust‰í síÈ pouliãních

lamp. Je ale moÏné, Ïe peníze v‰ak nej-

spí‰e poputují jinam, o tom ale rozhod-

ne aÏ nové zastupitelstvo. Podle starosty

Vaculíka by si je zaslouÏil napfiíklad pfii-

rodní areál, kde chátrají toalety. VyuÏít

je lze i pfii obnovû zámku, kter˘ má pro-

jít celkovou rekonstrukcí. Obec nemá na

opravu prostfiedky, proto zam˘‰lí ve

spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Le-

tokruhy pfiestavût pustnoucí památku

v zafiízení pro lidi trpící Alzheimerovou

chorobou. K historickému komplexu

mají pfiib˘t dvû kfiídla se sedmi desítka-

mi lÛÏek, areál bude i nadále pfiistupn˘

vefiejnosti. T˘den, záfií 2006

Údolí lásky je nejhezãí vsí zemû
SoutûÏ Vesnice roku 2006 vyhrála obec Liptál

Promûny vesniãky
KdyÏ se v roce 1970 odhalovala pamûtní busta nejznámûj‰ího liptálského ro-

dáka Jana Kobzánû, malífie, spisovatele a znalce lidové slovesnosti, doprovázely

slavnostní akt ukázky zdej‰ího taneãního spolku. Málokdo mohl tehdy tu‰it, Ïe

tím zapoãne dlouholetá tradice dnes uÏ svûtoznámého folklorního festivalu, jenÏ

se koná o posledním srpnovém víkendu. Liptálské slavnosti jsou pro místní ta-

kovou událostí, Ïe rozli‰ují pouze dvû roãní období – pfied slavnostmi a po nich.

První zmínka o obci pochází jiÏ z poloviny ãtrnáctého století, kdy se vesnice

je‰tû naz˘vala Liebenthal. Tedy „milé údolí” ãi „údolí lásky”. V podobnû nekon-

fliktním duchu zde Ïije více neÏ ãtrnáct set obãanÛ dodnes. Na obou koncích ves-

nice se tyãí kostely. Vlevo katolick˘, vpravo evangelick˘, kter˘ patfií k nejvût‰ím

stavbám svého druhu na Moravû. K evangelíkÛm se zde hlásí devût z deseti lidí.

Zlomov˘ bod pro v˘voj Liptálu znamenal listopadov˘ pfievrat. V̆ robní druÏ-

stvo Lipta, které za první republiky zaloÏil KobzáÀ, nedlouho po privatizaci

ukonãilo svÛj provoz. Bez zamûstnání se tak rázem ocitla fiada místních obyva-

tel. K opûtovnému rozkvûtu vesnice do‰lo aÏ ve druhé polovinû devadesát˘ch let.

K oÏivení obce pomohly také uÏ zmiÀované folklorní slavnosti. Festivalu se pra-

videlnû úãastní soubory z exotick˘ch dálek, letos to byli napfiíklad taneãníci

z Kolumbie ãi Cookov˘ch ostrovÛ. „Na hlavní program nám za sedmatfiicet roã-
níkÛ ani jednou nepr‰elo,” chlubí se Miroslav Vaculík, jenÏ si na slavnostech

pravidelnû zatanãí. „Sice uÏ jen za seniory, ov‰em s chutí. V kroji totiÏ zÛstává
ãlovûk pofiád mlad˘,” radí starosta.

T˘den, záfií 2006
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Leteck˘ pohled na Liptál.
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Církve ve vesnici roku Ïijí v míru

Liptál: Nejlep‰í obec v zemi

Milé údolí – právû tak zní pfieklad pÛvodnû nûmeckého
jména Vesnice roku 2006, kterou se minul˘ t˘den stal
Liptál. Obec s jeden a pÛl tisícem obyvatel leÏící ve Zlín-
ském kraji se py‰ní dokonce dvûma úhlednû upraven˘mi
kostely. Ten star‰í, barokní, nav‰tûvuje místní komunita
katolick˘ch vûfiících. Mlad‰í a vût‰í stavba ze zaãátku mi-
nulého století patfií místnímu evangelickému sboru.

„Jsme obec spí‰e protestantská. Devadesát procent kfies-
ÈanÛ jsou evangelíci a zhruba deset procent tvofií katolíci,”
vysvûtluje místní starosta Miroslav Vaculík a doplÀuje, Ïe

on sám je aktivním ãlenem evangelického star‰ovstva a pres-

byterem uÏ více neÏ tfiicet let. Obû spoleãenství Ïijí podle je-

ho slov vedle sebe uÏ dlouhá léta v míru a bez rozbrojÛ.

„Dfiív to asi bylo mezi obûma vyznáními dost napjaté,” do-
plÀuje ho P. Petr Wnuk, místní katolick˘ duchovní správ-

ce z nedaleké V‰eminy, a nad farní kronikou vzpomíná na

ekumenicky velmi otevfieného knûze, kter˘ zde pÛsobil uÏ

pfied padesáti lety. S úsmûvem fiíká, Ïe místní katolická far-

nost je maliãká komunita: „Jsme spí‰ taková rodina, milá,
ale asi nejmen‰í farnost v ‰irokém okolí.”

Dva kostely a spoleãn˘ hfibitov
KdyÏ pfiijela do vsi hodnotitelská komise soutûÏe, pozvali

ji i do katolického kostela.  „PovaÏoval jsem za slu‰nost pfii-
vítat je tam a udûlat v˘klad o na‰em barokním kostele,” vy-
svûtluje P. Wnuk.

Kde se vzalo rozdûlení obce na evangelickou vût‰inu

a ¤ímu vûrnou men‰inu, objasnil starosta Vaculík. Od doby

toleranãního patentu je to pr˘ v okolí vût‰inou vÏdy tak, Ïe

témûfi celá údolí, oblasti nebo farnosti se hlásí k tradici buì

katolické, nebo evangelické.

„V Liptále ale máme spoleãn˘ hfibitov, navzájem se nav-
‰tûvujeme a rozdûlení nebereme nûjak dramaticky,” chlubí
se pomûry starosta Vesnice roku 2006 Miroslav Vaculík
s tím, Ïe církve se spí‰ neÏ o vzájemné tfienice starají o spo-

leãn˘ Ïivot v obci. Obec sama se navíc podle jeho slov sna-

Ïí pomoci i men‰inové katolické farnosti. „Zrovna teì na-

pfiíklad pfiidáme peníze na opravu kamenné zdi a bûÏnû také
vyÏínáme trávu kolem kostela, protoÏe síly místní farnosti na
to nestaãí,” uzavírá starosta.

Katolick˘ t˘deník, záfií 2006

Zase o nûco py‰nûj‰í na svou obec mohou b˘t od uplynu-

lého t˘dne obyvatelé Liptálu. Víska nedaleko Vsetína trium-

fovala v celostátním finále soutûÏe Vesnice roku 2006.

Liptál v posledních letech investoval miliony korun do in-

frastruktury a celkového vzhledu obce. Skrz vesnici vede od

jara zbrusu nová cesta a chodníky, místní základní ‰kola do-

stala o letních prázdninách moderní kuchyni a fotbalisté lep-

‰í kabiny. Tûsnû pfied dokonãením je také dlouho oãekávan˘

vodovod. To v‰echno bylo spolu s kvalitním spolkov˘m Ïi-

votem v obci hlavním dÛvodem liptálského triumfu v leto‰-

ním roãníku soutûÏe Vesnice roku. „I kdyÏ se to v‰echno sa-
mozfiejmû nedûlá kvÛli soutûÏím, takové ocenûní urãitû potû‰í
a dodá nov˘ impuls do dal‰í práce. UÏ postup z krajského ko-
la byl pro nás velk˘m pfiekvapením, vítûzství v celostátním fi-
nále jsme absolutnû neãekali. Stojí za ním obûtavá práce
spousty lidí, poãínaje zastupiteli, konãe tûmi, ktefií se starají
o ãinnost místních organizací. V‰em proto moc dûkuji,” pro-
hlásil starosta obce Miroslav Vaculík (nezávisl˘).

Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ se uskuteãní v pátek 13. fiíjna

pfiímo v Liptále. Zdej‰í starosta pfievezme kromû symbolické

zlaté stuhy také „‰ek” na jeden milion korun. „PÛjde vlastnû
o padesátiprocentní dotaci, k níÏ budeme muset pfiidat stej-
nou ãástku. Peníze pak mohou jít i na více akcí. NávrhÛ je
spousta, zastupitelé z nich vyberou pravdûpodobnû aÏ pfií‰tí
rok,” uzavfiel Vaculík.                            Jalovec, záfií 2006

Drtivá pfievaha JiÏní Moravy
roãník vesnice roku kraj
1995 Telnice Jihomoravsk˘

1996 Vratûnín Jihomoravsk˘

1997 Svat˘ Jan nad Mal‰í Jihoãesk˘

1998 Jifietín pod Jedlovou Ústeck˘

1999 Ole‰nice Jihomoravsk˘

2000 Sloup Jihomoravsk˘

2001 Kameniãky Pardubick˘

2002 Neãtiny PlzeÀsk˘

2003 Vilémov Vysoãina

2004 Kováfiov Jihoãesk˘

2005 Bofietice Jihomoravsk˘

2006 Liptál Zlínsk˘
Nedûlní svût, zdroj: MMR

Katolick˘ kostel.
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BLAHOP¤ÁNÍ
VáÏen˘ pane starosto,
upfiímnû blahopfieji Vám i v‰em obãanÛm Va‰í obce k vítûzství v celostátní soutûÏi „Vesnice roku 2006”.

S pozdravem Vojtûch Jurãík, statutární námûstek hejtmana ZK

VáÏen˘ pane starosto,
chtûla bych Vám a Va‰im spolupracovníkÛm pogratulovat ke krásnému umístûní obce Liptál v ãele v‰ech
obcí na‰í republiky. Je to zaslouÏené ocenûní a motivace do Va‰í dal‰í úspû‰né práce.

S pozdravem Mgr. Eva ÎÛrková, Základní ‰kola pfii dûtském domovû Liptál

Blahopfiejeme celé va‰í obci k vítûzství v soutûÏi „Vesnice roku 2006". Jsme rádi, Ïe první dvû místa ob-
sadila Morava.      

Ing. Petr Pajdla, místostarosta obce StfiíteÏ nad Ludinou

VáÏen˘ pane starosto,
srdeãnû Vás zdravíme z Kunovic. Z celého srdce blahopfiejeme k dosaÏení titulu Vesnice roku, kter˘ jste
obdrÏeli. Urãitû je ve správn˘ch rukou, protoÏe to tam známe, známe Vás i nûkteré lidi kolem Vás. Dobfie
to tam vedete! Pfiejeme Vám i nadále hodnû úspûchÛ a v‰echny zdravíme. Máme Vás v srdci.

Soubor Handrlák z Kunovic

AË ÎIJE Liptál – SLÁVA!!! – volají i knihovníci. Srdeãnû blahopfiejeme k úspûchu v soutûÏi Vesnice ro-
ku a aÈ se vám dafií ve v‰em i nadále. Za spfiátelené knihovníky Daniela Ptáãková

Blahopfieji k získání titulu Obec roku v âR a tû‰ím se na setkání s Vámi na vyhlá‰ení.
Zdenûk Lév, starosta obce StfiíteÏ nad Ludinou

Pane starosto, teì to sly‰ím a jsem velmi potû‰ena. Blahopfieji. Moc jsem si pfiála, aby se na‰emu regi-
onu v soutûÏi tento rok podafiilo vyhrát. Je to tady. ZaslouÏíte si to. Urãitû povzbudíte v‰echny obce na
Vala‰sku. To je moc dobfie. Pfieji Vám, aÈ teì ve zdraví pfiestojíte mediální ‰rumec, a je‰tû jednou bla-
hopfieji.

Jana ¤ímská

K získání VESNICE ROKU 2006 Vám srdeãnû blahopfieji, po náv‰tûvû, pfii vyhodnocování vesnice roku
2006 Zlínského kraje jsem byl pfiesvûdãen, Ïe Vám za v‰e, co se ve Va‰í obci nachází a dûlá, patfií i titul
nejvy‰‰í.           

Koneãn˘ M., obec Ludslavice

VáÏená paní místostarostko,
nejprve Vás chci co nejsrdeãnûji pozdravit a ubezpeãit Vás, Ïe máme spoleãnû s manÏelkou velikou ra-
dost, Ïe se va‰í obci podafiilo získat prvenství v soutûÏi Vesnice roku. Moc dobfie jsme se u vás cítili a ves-
nice se nám moc líbila.

Oldfiich Koudelka, publicista a spisovatel

VáÏen˘ pane starosto,
gratuluji Vám k úspûchu získání titulu „Vesnice roku”. Podûkování patfií Vám, zastupitelÛm obce a v‰em
obãanÛm mé rodné obce Liptál. Vlasta Osmanãíková (Mrlinová), Uhelná, okres Jeseník
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Náv‰tûva hodnotitelské komise v Liptále
SoutûÏ Vesnice roku vyhla‰uje Spo-

lek pro obnovu venkova âR, Svaz mûst

a obcí âR a Ministerstvo pro místní

rozvoj âR. Vítûzové krajského kola

pak postupují do celostátního finále,

kterého se úãastní 13 vítûzn˘ch obcí.

Pfied celostátní hodnotitelskou komisí

stojí pak nelehk˘ úkol vybrat vesnici,

která bude prohlá‰ena Vesnicí roku pro

dan˘ kalendáfiní rok. Komise se musí

zastavit ve v‰ech 13 krajích republiky,

cesta je naplánována tak, aby komise

nav‰tívila 2 vesnice v jednom dni.

V kaÏdé vesnici by mûla pob˘t asi 3,5

hodiny, z toho polovinu ãasu získává-

ním informací podle pfiedem stanove-

ného „dotazníku” a polovinu ãasu pak

prohlídkou obce.

Dne 7.9. 2006 pfiijela tedy i do

Liptálu komise ve sloÏení: Pavel
Hroch, fieditel soutûÏe a starosta obce

Kováfiov, která byla vyhlá‰ena Vesnicí

roku pro rok 2004, Václav Petrásek,
pfiedseda komise, kter˘ je starostou

Bofietic, vesnice, jeÏ se honosí titulem

Vesnice roku pro rok 2005. Svaz mûst

a obcí zastupovala starostka obce

Ko‰Èálov Lenka Cincibusová,
Kanceláfi prezidenta âR zastupoval

ing. Michal Petfiík. Ing. Rostislav
Ho‰ek byl ãlenem komise za

Ministerstvo zemûdûlství, ing. Vilém
·vec zastupoval Ministerstvo Ïivotního

prostfiedí, Mgr. NadûÏda Bilincová
Ministerstvo kultury. Národní památ-

kov˘ ústav do komise vyslal PhDr.

Pavla Bure‰e, Spoleãnost pro zahradní

a krajináfiskou tvorbu zastupoval ing.

Petr ·ifiina. Na knihovny se dotazova-

la Mgr. Milena Kod˘mová ze Svazu

knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ.

Folklorní sdruÏení âR bylo zastoupeno

Mgr. Jifiím Hábou a Ministerstvo pro

místní rozvoj ing. Zuzanou ·ebestí-
kovou.

Je samozfiejmé, Ïe kaÏdá obec se na

takovouto náv‰tûvu náleÏitû pfiipraví.

Také obãané Liptálu byli vyzváni, aby

uklidili kolem sv˘ch domkÛ a zahrá-

dek, aby pomohli s úpravou vefiejn˘ch

prostranství. Komisi oãekával slavnost-

nû vyzdoben˘ sál, ve kterém byly pfii-

praveny dÛleÏité dokumenty jako

Územní plán a Program obnovy venko-

va. Z vydan˘ch knih a propagaãních

materiálÛ byla vytvofiena zajímavá v˘-

stavka, která mohla pfiispût k dobrému

poznání obce a Ïivota jejích obãanÛ. 

Autobus se ãleny komise nejdfiíve

pomalu projel celou obcí smûrem od

Lhoty po V‰eminu. Pak teprve její ãle-

ny mohl pfiivítat starosta v kulturním

zafiízení. Star˘ ãesk˘ zvyk vítání vzác-

n˘ch hostÛ chlebem a solí byl nahrazen

typicky vala‰sk˘m pfiivítáním: ‰tamprl-

kou slivovice a ãerstv˘m frgálem. 

Potom, co se pfiítomní navzájem

pfiedstavili, se ujal slova starosta obce.

Poskytl komisi základní informace

o obci a pak jiÏ jednotliví úãastníci jed-

nání pfiedstavovali ten úsek ãinnosti,

kter˘ zastupovali. Za Matefiskou ‰kolu

byla pozvána fieditelka Eva Krausová,

která ve svém projevu zmínila vzdûlá-

vací program „Zdravé ‰kolky” a vyjád-

fiila potû‰ení, Ïe dûti se mohou pohybo-

vat na zahradû, která je upravena pro

potfieby dûtí. Základní ‰kolu zastupova-

la fieditelka Vûra Halová, která hovofii-

la zejména o tom, kolik bezplatn˘ch

mimo‰kolních aktivit uãitelé sami za-

ji‰Èují a na které aktivity ‰koly je zvána

vefiejnost ze ‰irokého okolí. S velmi

pûkn˘m projevem vystoupila i fieditel-

ka Základní ‰koly pfii Dûtském domovû

Mgr. Eva ÎÛrková, která ocenila dob-

rou spolupráci ‰koly a obce a vyjádfiila

názor, Ïe se jejich zafiízení stalo souãás-

tí obce, ve které se cítí doma. Spor-

tovce zatupoval René Smilek, kter˘

ocenil práci fotbalového klubu a uvítal,

Ïe obec byla nápomocna pfii zaji‰tûní

opravy ‰aten a zázemí pro sportovní

ãinnost. 

Ing. Michálek hovofiil o dlouholeté

tradici vala‰ského krÛÏku a zejména

Liptálsk˘ch slavnostech, které jsou

hojnû nav‰tûvovány vystupujícími sou-

bory z domova i ciziny, ale také o tom,

kolik práce a úsilí obãané vûnují jejich

pofiádání.

Sté v˘roãí Hasiãského záchranného

sboru pfiipomnûl starosta hasiãÛ pan

Fiala, kter˘ rovnûÏ kladnû hodnotil

spolupráci s obcí. Starosta obce také

vyjádfiil svÛj obdiv nad prací hasiãÛ

s dûtmi. Podotkl, Ïe jiné obce mají

problémy donutit dûti zajímat se o ta-

kovouto ãinnost, kdeÏto v Liptále nû-

kolikrát t˘dnû oÏije prostor pfied hasiã-

sk˘m domem právû dûtmi, které se

pfiipravují na budoucí dráhu dobrovol-

ného hasiãe. 

Knihovník Jaroslav Marek zmínil

moÏnost internetu v místní knihovnû

a rostoucí poãet v˘pÛjãek si vysvûtluje

vysok˘mi cenami nov˘ch knih. Pak se

slova ujala Mgr. Helena Petrou‰ková,

která se zaujetím sledovala, ãemu v‰e-

mu se v obci mohou vûnovat dûti

a mladí lidé. Ona sama pak pfiedstavila

projekt, kter˘ je spí‰e pro star‰í a ne-

mocné – pfiestavbu zámku v léãebnu

pro nemocné Alzheimerovou nemocí.

Ing. Pe‰lová zastupovala soukromé

i druÏstevní zemûdûlství, hovofiila o do-

br˘ch v˘sledcích pfiesto, Ïe se systém

hospodafiení v posledních létech velmi

zmûnil. OceÀovala péãi lidí o své ma-

jetky a jejich starost o zachování rázu

krajiny. Martin Vrla zaujal ãleny komi-

se v˘robou ekologick˘ch vozidel a Petr

Marek odpovídal dotazy t˘kající se

dfievûn˘ch replik aut, které si pfiítomní

mohli prohlédnout. Místostarostka ob-

ce seznámila pfiítomné s Územním plá-

nem a Plánem obnovy venkova. O ãin-

nosti dvou místních pûveck˘ch souborÛ

a pûti kapel se zmínila Jana Vráblíková.

âlenové komise v‰echny pfiítomné

peãlivû vyslechli, pofiizovali si po-

známky a vzná‰eli dotazy. Bylo patrné,

Ïe se v‰ichni seznámili pfiedem s mate-

riály, které jim byly z Liptálu zaslány,

a jejich otázky vÏdy vycházely ze zna-

losti situace, ze zájmu dozvûdût se co

nejvíce. Po vyãerpávající diskuzi a v˘-

mûnû názorÛ ãlenové komise opût

usedli do autobusu a tentokrát za do-

provodu starosty obce zaãali s podrob-

nûj‰í prohlídkou obce. S mikrofonem

v ruce starosta upozorÀoval na oprave-

nou silnici, nové chodníky i regulaci

potoka. HostÛm se líbily upravené ro-

dinné domky se zahrádkami a na hrani-

ci se V‰eminou obdivovali rázovitou

vala‰skou krajinu. Na cestû zpût se ko-

mise zastavila na hfibitovû, zaujala je

kamenná zídka i rozkvetlé kvûtiny na

hrobech. Dal‰í zastávkou byl evange-

lick˘ kostel. V‰ichni se posadili do la-

vic a faráfi Jan Hudec vyprávûl o histo-

rii kostela i církve i o sborovém Ïivotû.

Pfii vycházení z kostela zahrála ·tû-

pánka Bofiutová na varhany „Svatební

pochod”. Pfiíjemnû naladûni nahlédli

v‰ichni do sborového domu i nové klu-

bovny, kde mládeÏ hrává stolní tenis.

Také ãlenové komise si vyzkou‰eli, na-

kolik je‰tû zvládají techniku hry.

Prohlídka pokraãovala v kulturním are-

álu, kde se pfied necel˘mi ãtrnácti dny

konaly poslední Liptálské slavnosti. Na

Strom Ïivota z mohutného kmene lípy
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Liptál myslí i na fotbalisty
Na bezmála pÛldruhého milionu ko-

run pfiijde podle odhadÛ rekonstrukce

‰aten u fotbalového hfii‰tû v Liptále.

Akci, která má b˘t dokonãena bûhem

nejbliÏ‰ích dnÛ, financuje místní rad-

nice a stát.

Kabiny u liptálského fotbalového

stánku vyrostly v takzvané akci „Z"

pfied pûtatfiiceti lety. Od té doby se ob-

jekt nedoãkal Ïádné vût‰í opravy, coÏ

uÏ bylo v poslední dobû na jeho stavu

hodnû znát. „Velké problémy byly
hlavnû se ‰patnû fie‰enou rovnou stfie-
chou, skrz kterou do ‰aten ãasto zaté-
kalo. Zástupci klubu na tento fakt
dlouho poukazovali, na rozsáhlej‰í
opravy jsme v‰ak v uplynul˘ch letech
nemûli v rozpoãtu dostatek penûz,”
sdûlil starosta obce Miroslav Va-
culík (nezávisl˘).

Letos uÏ se liptál‰tí fotbalisté doãka-

li. Zdej‰í zastupitelé na rekonstrukci

kabin uvolnili jeden milion korun, ob-

ci navíc tfiistatisícovou dotací pomohl

stát. V ãervenci se celá akce dala do

pochodu. „Rozhodli jsme se nadstavit

je‰tû jedno patro a vybudovat ‰ikmou

stfiechu. Do‰lo také na novou elektro-

instalaci, vnitfiní omítky a fiadu dal‰ích

stavebních úprav. Rekonstrukce by

mûla b˘t dokonãena bûhem následují-

cích dnÛ,” uvedl Vaculík a na závûr
dodal: „Jsem rád, Ïe jsme fotbalistÛm
mohli vyjít vstfiíc. Klub velmi dobfie re-
prezentuje na‰i obec, na v˘borné úrov-
ni je i práce s mládeÏí. Lep‰í kabiny si
proto urãitû zaslouÏí.”

Jalovec, záfií 2006

Liptál opravuje amfiteátr
Na devût set tisíc korun pfiijdou leto‰-

ní opravy amfiteátru v Liptále. Akce,

která odstartovala o letních prázdni-

nách, je financována hlavnû z obecního

rozpoãtu a z Ministerstva pro místní

rozvoj.

První fáze oprav pfii‰la je‰tû pfied srp-

nov˘mi folklorními slavnostmi.V kul-

turním centru obce bylo potfieba pfiebu-

dovat pódium, které uÏ bylo v tak

‰patném stavu, Ïe se pfii loÀském roãní-

ku liptálského festivalu pod taneãníky

propadlo. Akci za 180 tisíc korun za-

platil krajsk˘ úfiad, obec Liptál a místní

folklorní sdruÏení.

V záfií se obec pustila do fáze druhé.

„Bude potfieba opravit v‰echny dfievûné
stavby v areálu. PÛjde hlavnû o v˘mûnu
po‰kozen˘ch ãástí a kompletní nátûry.
Souãástí akce bude i rekonstrukce nad-
bití nad pódiem a zastfie‰ení prostoru
pro nástup úãinkujících,” uvedl staros-
ta Liptálu Miroslav Vaculík (nezávis-

l˘). Podle jeho dal‰ích slov bude potfie-

ba zázemí kromû opravy také dovyba-

vit. „UÏ jsme mûli problémy s hygienou.
I dfievûné prodejní stánky totiÏ musí
splÀovat fiádné normy,” sdûlil Vaculík.
ZmiÀovaná rekonstrukce má b˘t dokon-

ãena bûhem leto‰ního roku. Akce si vy-

Ïádá investici ve v˘‰i 700 tisíc korun.

Liptál na ni pouÏije 400 tisíc korun, kte-

ré dostal v loÀském roce spolu s Bílou

stuhou v soutûÏi Vesnice roku. Zbytek

pfiidá z obecního rozpoãtu.

Jalovec, fiíjen 2006

byl o tûchto slavnostech vyfiezán první

reliéf. Na hfii‰ti zastihla delegace dûlní-

ky pracující na opravû ‰aten. Pozornost

v‰ech si vyslouÏil dokonale upraven˘

trávník, kter˘ pr˘ by nám mohl závidût

i prvoligov˘ Zlín. V katolickém koste-

le hosté vyslechli nûkolik údajÛ o kos-

telu i farnosti. Na dotaz, zda pan faráfi

Wnuk vidí nûjak˘ rozdíl mezi evange-

líky a katolíky, odpovûdûl, Ïe spí‰e roz-

li‰uje lidi na ochotné a neochotné. Ná-

sledovala prohlídka staré zbrojnice

a ruãní hasiãské stfiíkaãky. 

V tuto chvíli se situace maliãko kom-

plikuje zji‰tûním, Ïe ãas pokroãil a je

tfieba pom˘‰let na odjezd. Pfiesto si je‰-

tû náv‰tûvníci prohlédli místní kniho-

vnu a základní ‰kolu. Chodbou, která je

vyzdobena v˘jevy z na‰ich dûjin, do

dostali do jídelny, odkud si mohli pro-

hlédnout novou ‰kolní kuchyni. Poho-

tové kuchafiky jim nabídly ãerstvû upe-

ãen˘ frgál a v‰ichni se odebrali do

‰kolní druÏiny, kde jim paní vychova-

telka pfiedvedla vybavení místnosti.

Pochlubila se, jak˘ch dosahuje úspûchÛ

v celostátních soutûÏích a co v‰echno

z majetku vlastnû spoleãnû s dûtmi vy-

hrála. Napfi. pfii poslední soutûÏi získali

video a je‰tû k tomu se nauãili, jak se

chovat, napadne-li Vás rozzufien˘ pes,

coÏ Martin ¤ehánek ochotnû pfiedvedl.

Cestou ze ‰koly si je‰tû v‰ichni pro-

hlédli stylovû vyzdobenou restauraci

Salis. 

Plni dojmÛ a záÏitkÛ se v‰ichni vra-

celi zpût do kulturního sálu a byli po-

ho‰tûni vala‰skou kyselicí a Hru‰-

kov˘mi klobáskami. Bûhem obûdu

mohli sledovat videozáznamy o Liptálu

a Lipálsk˘ch slavnostech. Po nezbytné

‰tamprlce na rozlouãenou nasedli s ma-

l˘m zpoÏdûním do autobusu a vydali se

do obce Kobylí v Jihomoravském kraji.

V té chvíli jsme jim nezávidûli. âekal

je maraton dal‰ích 6 obcí, denodenní

pfiejíÏdûní, spaní v hotelích, únava a na

závûr jistû nelehké rozhodování, která

z nav‰tíven˘ch obcí si letos zaslouÏí ti-

tul Vesnice roku. 

Miroslav Vaculík, starosta

Vûra Halová, fieditelka Z·

·atny pfied dokonãením.



Dal‰í úspûch Základní ‰koly v Liptále
14.záfií 2006 se Ïákynû na‰í ‰koly

spolu se sv˘m uãitelem dûjepisu Mgr.

Janem Helisem zúãastnili slavnostního

setkání v Lidicích, které se konalo

u pfiíleÏitosti vyhlá‰ení v˘sledkÛ vûdo-

mostní a literární soutûÏe Lidice pro

21.století. 

SoutûÏ která byla vyhlá‰ena pro ães-

ky, nûmecky a anglicky mluvící dûti ve

vûku 11 – 18 let pod zá‰titou

Památníku Lidice, Ministerstva kultury

âR, Ministerstva ‰kolství, mládeÏe

a sportu âR  a Vojenského historického

ústavu. Cílem soutûÏe v Praze bylo pfii-

spût k uchování památky obãanÛ stfie-

doãeské obce Lidice, jejích obãanÛ,za-

vraÏdûn˘ch nûmeck˘mi nacisty v roce

1942 a k prohloubení znalostí nejmlad-

‰í generace o historick˘ch událostech

vztahujících se k 2. svûtové válce

a k totálním reÏimÛm ve svûtû 20. sto-

letí. 

V konkurenci dûtí ze základních

i stfiedních ‰kol získaly na‰e dnes jiÏ

na‰e b˘valé Ïákynû v˘znamná ocenûní.

Petra Pilná druhé místo a zvlá‰tní cenu

poroty za literární esej, Alena

Machalová tfietí místo a Iva Machalová

místo desáté z celkového poãtu 545

soutûÏících. 

Kromû diplomÛ a vûcn˘ch cen si na-

‰e dívky pfiivezly spoustu záÏitkÛ ze

setkání s pamûtníky tragick˘ch událos-

tí a z pietního aktu, kter˘ se konal  na

základech staré lidické ‰koly.

Nezapomenuteln˘m se stal i vyhlídko-

v˘ let nad regionem stfiedních âech. 

Blahopfiejeme k v˘bornému umístûní

a dûkujeme za vzornou reprezentaci na-

‰í ‰koly.

Vûra Halová, fieditelka Z· Liptál

1. roãník vûdomostní soutûÏe  LIDICE pro 21. století
(literární esej Petry Pilné - Z· Liptál)

Co pro mû znamená, kdyÏ se fiekne
Lidice. 

Je jaro roku 1942. Krásné zelené jaro

jako kaÏd˘ rok. Stromy v zahradû kvetou

a já usedám do voÀavé trávy mezi se-

dmikrásky a laskám je pohledem.

Babiãka fiíká, Ïe sedmikrásky jsou du‰iã-

ky mrtv˘ch. MoÏná má pravdu. A tak se-

dím tu s vámi a my‰lenky mi letí hlavou.

Ná‰ táta zase fiádil, bratr zapomnûl za-

vfiít slepice a ty hrabalky nezbedné na‰ly

maminãiny záhony. Kdyby nepfii‰la sou-

sedka prosit o boty, schytal by pûkn˘ch

pár pohlavkÛ. Ná‰ tatík je ‰vec. Vyhlá-

‰en˘ ‰vec v celém ‰irokém okolí Lidic a

chodí si k nám dávat míru na nové boty

i velcí páni. Ale táta má rad‰i, kdyÏ pfii-

jdou ti ze sousedství. Poklábosí, domluví

obchod, proberou politiku, ale tajnû, aby

je nikdo cizí nezaslechl. Táta fiíká, Ïe

dneska ãlovûk nikdy neví. Nevím, co tím

ná‰ otec myslí. Maminka jen ti‰e stojí

u kamen a velké modré oãi utírá do ka-

pesníku. KdyÏ se zeptám, proã pláãe,

svádí to na cibuli, ale já vím, Ïe Ïádnou

cibuli do brambor nekrájela. Ve svûtniã-

ce vedle kuchynû leÏí na‰e Barãa. Pofiád

ka‰le a horeãka s ní mele.Ale ani babské

ani doktorské odvary nepomáhají. Já aÏ

budu velká, budu urãitû doktorkou a na-

‰í Barãi pfiipravím lék, kter˘ jí zaruãenû

pomÛÏe. PÛjdu do Prahy na ‰koly a budu

nejlep‰í za v‰ech. Uvidíte! KdyÏ jsem to

fiekla mamince, zase mûla oãi plné slz.

Asi ‰tûstím, Ïe mám uÏ ve v‰em jasno.

Moje mamineãka zlatá, aÈ se jen nebojí,

uÏ jí nebudou ruce bolet od práce a hlava

od starostí. Já budu doktorka a mÛj lék jí

pomÛÏe. Urãitû se taky dobfie vdám a mÛj

muÏ musí umût devatero fiemesel. Musím

hledat nûkoho jako je ná‰ tatík.  Siln˘,

stateãn˘, pracovit˘, moudr˘ a hodn˘.

Budeme kaÏd˘ veãer sedávat na zápraÏí

a povídat si. Budeme Ïít ‰Èastn˘ Ïivot… 

Je jaro roku 2006. Krásné zelené jaro

jako kaÏd˘ rok. Stromy v zahradû kve-

tou, voÀavá tráva je v‰ude kolem nás

a já si s vámi povídám, moji milí. UÏ

pfies ‰edesát let jsem jedna z vás.

Sedmikráska. Babiãka mûla pravdu,

jsme du‰iãky zemfiel˘ch. Kdyby do

Lidic nepfii‰li nacisti, byla bych lékafi-

kou. Urãitû. A kvetlo by nás o mnoho

ménû… 
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Zleva: Alena Machalová, 
pan uãitel Helis, Iva Machalová
a Petra Pilná.
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Liptál mûsteãko, tam je moje v‰ecko….

Rádi se vrátíme

Pukaly lavice, pukaly stolice,
pukaly aj dvefii,
toÏ pane starosto,
honem nám otevfii.

Jak nám neotevfie‰,
do pÛl roku umfie‰,
nebude‰ tu na‰u
muzigu sly‰et.

Radnico, domeãku,
stojí‰ na kopeãku,
stojí‰ na dolinû
v samém rozmar˘nû.

Liptál dnes svátek má,
ãest velkÛ získává,
„Vesnice roku 2006"
navûky ostává.

Na zaãátku sbírání lidové slovesnos-

ti, zapsala jsem poãátkem padesát˘ch

let minulého století toto „starodávné

‰tandrlování", kdy ãást dûtí i dospûl˘ch

z Biskupic chodila pfiát oslavencÛm za

doprovodu klepání vafiech, Èukání lÏic

a hry na valchu. V‰ichni se radovali

a spoleãnû tû‰ili pfii oslavû jmenin nebo

narozenin. Proto jsem zvolila úvodem

toto „‰tandrlování", abych v‰em dûtem,

mládeÏi i dospûl˘m liptalanÛm podûko-

vala za jejich mnohaletou pohostinost,

upfiímnost a pfiíkladnou vala‰skou dob-

rotu srdce. To jsem osobnû poznala

u jejich slavného rodáka a pfiitom tolik

skromného Janíãka Kobzánû, malífie

vala‰ského lidu a také spisovatele, kte-

r˘ zachytil ve svém díle nejen jeho tûÏ-

k˘ Ïivot, boj za svobodu a práva, ale ta-

ké nûhu a lásku k vûãn˘m hodnotám,

které ná‰ folklór a lidové umûní ucho-

vává.

Na co se vÏdy kaÏdoroãnû nejvíce tû-

‰ím? Na pfiátelské pfiijetí, na skvûlou

a krásnou v˘stavu v˘tvarn˘ch prací dû-

tí i díla lidov˘ch fiezbáfiÛ. Na opût zlep-

‰en˘ vzhled obce, kterou udrÏujete ve

stálém pofiádku, na pfiedzahrádky plné

kvûtÛ a ovocné sady s bohatou úrodou.

Na vzornû upravené chodby v základní

‰kole, pfiívûtivé a usmûvavé kuchafiky,

které ochotnû pfiidávají jídlo v‰em

úãinkujícím dûtem i jejich vedoucím.

Na krásné zahájení festivalu i na velmi

vkusnou úpravu scény. KaÏd˘m rokem

objevujeme vÏdy nûco nového, ãím nás

pfiekvapuje nejen pódium, ale také

drobná zlep‰ení a krásná kvûtinová v˘-

zdoba v areálu slavností.

Líbí se nám pfiirozenost projevu dûtí,

pÛvab a radostnost roztanãeného mládí,

ale i hrdost smí‰ená s láskou k odkazu

na‰ich pfiedkÛ, která vyzafiuje z kaÏdé-

ho pohybu, gesta i tváfie tûch vûkem

nejstar‰ích – seniorÛ. Jejich v˘kon je

vÏdy pfiesvûdãující, noblesní a strhující.

Právû oni jsou solí této zemû. A mezi

nimi poznávám tváfi milého pana staro-

sty Vaculíka. A s k˘m Ïe to tancuje? To

je pfiece Lidu‰ka Michálková, Ïena fie-

ditele festivalu Ladislava Michálka,

kter˘ má tento organizaãnû velmi ná-

roãn˘ podnik na starosti.

A tak se navzájem v‰ichni obdarová-

váme. Vystupující nám pfiiná‰ejí nej-

krásnûj‰í melodie písní a noblesu sta-

r˘ch vala‰sk˘ch tancÛ a my jim za to

dûkujeme dlouhotrvajícím boufiliv˘m

potleskem a téÏ slovy díkÛ i uznání.

Svût se neustále mûní, ale krása lido-

vého umûní, zpûvu, hudby i tance má

nadãasovou platnost. Jsou v ní zakódo-

vány zakladní etické i estetické princi-

py my‰lení na‰eho lidu, a také na‰í

mladé generace a dûtí, které nás vystfií-

dají v nesení ‰tafety krásy, lásky a téÏ

vzájemného porozumûní mezi národy

právû prostfiednictvím folkloru. A tak

se pfií‰tí rok, dá-li BÛh, opût uvidíme

a tû‰íme se na setkání v Liptále.

Vûra Haluzová

ãestná prezidentka festivalu

„Písní a tancem” Luhaãovice

KdyÏ jsem pfiicestoval s TáÀou, to je

moje manÏelka, na bezhraniãn˘ festi-

val v Liptále, ihned jsme vûdûli, Ïe je

to sluníãko. Usmûvavé, hfiejivé, pfiá-

telské a pohostinné. To ãlovûk pocho-

pí. Ihned. Slunce má mnoho darÛ,

a jeden z nejhezãích je ten, Ïe lidi

oblaÏuje, hladí je po vlasech a tváfiích,

dává jim zapomenout na nefiesti toho-

to svûta. V Liptále je ten sluneãní roz-

mûr je‰tû ãlovûãen‰tûj‰í, bytostûj‰í

a hmatatelnûj‰í. 

Zde  se setkáte s pfiáteli nejbliÏ‰í-

mi, s lidmi, jimÏ mÛÏete vtisknout

polibek, pomaãkat ruku a probrat

vlas. Ale tfieba i s portugalskou dív-

ãinou, klukem s taliánského jihu,

krasavicí z Litvy ãi ãernook˘m

skvostem z v˘chodního Slovenska.

Tuhle úÏasnou smûsici vrchovatû na-

bízí Liptál, dûdina, co má v názvu

malebné údolí. Musíme s TáÀou  fií-

ci, Ïe to vrchovatû naplÀuje. Díky

tûm, co nám do tajÛ vala‰ské dûdiny

i jejího nenapodobitelného festivalu

dali  nahlédnout. 

Mimochodem, provázela nás, stejnû

jako Liptál, sympatická místostarostka

Vûra Dostálová (to jméno mûla moje

Ïena za svobodna), na‰i pfiátelé, sta-

rosta Miroslav Vaculík, Ladislav Mi-

chálek ãi tfieba Jirka Sloupensk˘

a mnozí dal‰í, co zde mají své kofieny

a cítí se zde doma.  V Liptále je ãlovûk

doma, v Liptále je ãlovûk  nejen na

festivale, ale i mezi nejbliÏ‰ími, mezi

sv˘mi, mezi ãlovûãenstvím... Mezi

tradicí a dne‰kem...

TáÀa a Oldfiich Koudelkovi
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Nová sluÏba v knihovnû! Od února máme v obecní kni-

hovnû nov˘ poãítaã s pfiíslu‰enstvím (programové vybavení,

tiskárna - tisk je zpoplatnûn). Kromû toho ale má ‰iroká ve-

fiejnost pfiístup k vysokorychlostnímu internetu (512 kbps)

a to ZDARMA (po dobu 3 let v rámci projektu)!

Jste tedy zváni do na‰í knihovny v budovû základní ‰koly

nejen k vypÛjãování ze ‰iroké nabídky kniÏních titulÛ, ale

i k vyuÏití této bezplatné sluÏby napfi. i ke komunikaci s úfia-

dy. Pozvání platí i pro na‰e star‰í spoluobãany. Vedoucí kni-

hovny, pan uãitel Marek, Vám rád poradí a pokud by byl

i vût‰í zájem o zasvûcení do svûta internetu, mÛÏeme uspo-

fiádat i mal˘ kurz.

Hlavní otevírací doba v obecní knihovnû:
kaÏd˘ pátek 15 - 18 hodin, jinak po dohodû s vedoucím kni-

hovny.

Tel. do knihovny: 571 438 026

Tel. do základní ‰koly: 571 438 104

NOVINKY V OBECNÍ KNIHOVNù

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

Datum: Den Název akce: Pofiadatel: Kde:
07. 10. so Soukromá akce Zgarbová Vûra, Liptál KZ

10. 10. út Otevfiení nové ‰kolní jídelny Z· Liptál, Obec Liptál Z·

13. 10. pá Vesnice roku 2006 - dopoledne Obec Liptál, MMR, SMO, SPOV KZ

13. 10. pá Vesnice roku 2006 - odpoledne Obec Liptál, MMR, SMO, SPOV KA

18. 10. st Závûreãné zasedání ZO Obecní úfiad Liptál KZ

20. 10. pá Volby do Zastupitelstva obce Obecní úfiad Liptál VZM

21. 10. so Liptál

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

27. 10. pá Diskotéka ** TJ Start Lipta Liptál KZ

17. 11. pá Zábava - Fokus ** SR pfii Z· 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 Mikulá‰ská zábava - Nero SDH Liptál KZ

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

smí‰en˘ch druÏstev Liptál Z· Liptál

17. 12. ne Vánoãní besídka âCE Liptál Kostel âCE

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

Zkratky:
KZ - Kulturní zafiízení pfii OÚ Liptál; KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál; VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál
TJ – areál TJ – hfii‰tû; ** akce dosud nebyly schváleny - nové poÏadavky

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
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OBEC LIPTÁL  a  Z· LIPTÁL
si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ  OTEV¤ENÍ
·KOLNÍ KUCHYNù

které se koná v úter˘

dne 10. 10. 2006 od 16.00 do 18.00
v základní ‰kole

Program:
zahájení – kulturní program

zdravice hostÛ

prohlídka kuchynû

Pro v‰echny je pfiipraveno malé  
obãerstvení

Pozvánka
na vefiejnou schÛzi Zastupitelstva obce Liptál, která se koná 

ve stfiedu 18. fiíjna v 17.00 hodin v kulturním zafiízení obce Liptál.

Pfiipravovan˘ program:
1) zahájení
2) kontrola usnesení
3) zpráva starosty obce o ãinnosti zastupitelstva 

za uplynulé volební období
4) zmûna rozpoãtu
5) diskuze
6) usnesení
7) závûr

Pro úãastníky je pfiipraveno obãerstvení - daÀãí gulá‰

POZVÁNKA
Srdeãnû zveme obãany obce Liptál na oslavu prvenství získané v soutûÏi 

„VESNICE ROKU 2006“
která se koná v pátek 13. fiíjna 2006 od 14 hodin v Kulturním areálu v Liptále.

Program:
14.00 - 15.00 - Kulturní program

15.00 - Spoleãné posezení v‰ech pfiítomn˘ch úãastníkÛ a hostÛ 

slavnostního vyhodnocení s obãany Liptálu

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

Vstup voln˘ - obãerstvení zaji‰tûno.


