
LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

Slavnostní vyhodnocení 13. 10. 2006 v Liptále
Îensk˘ pûveck˘ sbor Rokytenka pfii zpûvu národní hymny.

V dne‰ním ãísle najdete:
● Vyhodnocení celostátního kola ● Otevfiení ‰kolní jídelny

● Blahopfiání ● Spoleãenská kronika

● Na náv‰tûvû v Nizozemí ● Motocyklové závody
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BLAHOP¤ÁNÍ
V‰em liptalanÛm - m˘m rodákÛm posílám co nejsrdeãnûj‰í

gratulaci aÏ z Austrálie k jejich obrovskému úspûchu - vy-
hlá‰ení nejlep‰í vesnicí roku 2006 z celé âeské republiky.
Jsem sám velmi hrd˘ a mám velkou radost, protoÏe se stále
k liptalanÛm poãítám a ãím dál ãastûji se alespoÀ v my‰len-
kách vracím za Vámi. Mûjte tedy na pamûti, Ïe Va‰e i má ra-
dost pfiekraãuje kontinenty a já Vám alespoÀ trochu pomohu
tady u nás tu radost i hrdost z takového jedineãného úspûchu
‰ífiit. Posílám pozdravy a podûkování v‰em za jejich dobfie
vykonané dílo a pfieji, aÈ Vás chuÈ do práce neopou‰tí.

Karel a Marion Machalovi, Austrálie

Blahopfiejeme sousední obci Liptál k udûlenému titulu
Vesnice roku âR 2006, kter˘ získala za dlouhodob˘ rozvoj
obce, práci s mládeÏí a udrÏování kulturních tradic. Tento ti-
tul udûluje Ministerstvo pro místní rozvoj âR.

Zvefiejnûno v Jasenském zpravodaji ã.3/2006 

VáÏen˘ pane starosto,
dne‰ní ãíslo Hospodáfisk˘ch novin mne utvrdilo v pfiesvûd-

ãení Vám zaslat tento e-mail. Pfiijmûte prosím opoÏdûnû, ale
pfiesto upfiímnû my‰lenou gratulaci za 1. místo v soutûÏi
Vesnice roku. Pocházím z Hovûzí, ale jiÏ nûjak˘ rok bydlím ve
slezském Hluãínû. Sice jako správce místního regionálního
muzea, ale souãasnû stále vala‰sk˘ patriot, stále sluduji kul-
turní Ïivot na Vala‰sku. Jsem si vûdom, jak je nároãná práce
v kulturní oblasti. O to více ãlovûka tû‰í, kdyÏ se do kulturní-
ho dûní aktivnû zapojují samotní obãané. Proto je‰tû jednou
blahopfieji a gratuluji k zaslouÏenému ocenûní!

Metodûj Chrásteck˘

VáÏen˘ pane starosto,
mnohokrát dûkuji za pozvání na slavnostní vyhlá‰ení v˘-

sledkÛ soutûÏe Vesnice roku 2006 a je‰tû jednou k tomuto
ocenûní blahopfieji. Nicménû va‰e milé pozvání musím od-
mítnout, neboÈ v tento den máme i my malou obecní oslavu.
Dovoluji si tvrdit, Ïe na Va‰í oslavû bude zajisté mnoho v˘-
znamn˘ch osobností a má nepfiítomnost bude zcela zanedba-
telná. Za svou osobu pfieji, aby oslava probûhla dle Va‰ich
pfiedstav a v‰e dobfie dopadlo.

S mil˘m pozdravem „Vala‰i idÛ a zpívajÛ“
Vítûzslav Zicha, starosta obce Lutonina

VáÏen˘ pane starosto,
upfiímnû Vám chci podûkovat za pozvání na slavnostní vy-

hlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe Vesnice roku 2006, které se usku-
teãní ve Va‰í obci. Velice mû mrzí, Ïe se tohoto slavnostního
vyhlá‰ení nemohu zúãastnit, protoÏe v uvedeném termínu se
bude konat zasedání Rady SMO âR v Praze. 

Pfiijmûte ode mne velké gratulace nejen Vám, ale celé ob-
ci za získání titulu Vesnice roku 2006. Velice mû to potû‰ilo
a je‰tû nyní vzpomínám na slova, které jsem pronesl pfii vy-
hla‰ování Vesnice roku Zlínského kraje, kde jste se také
umístili na 1. místû, a já Vám popfiál hodnû úspûchÛ v celo-
státním kole soutûÏe.

Pfieji Vám hodnû zdraví a úspûchÛ a Tv˘m obãanÛm hod-
nû zdravého tvÛrãího potenciálu, kter˘ Vám vÏdy bude nápo-
mocen pfii realizaci Va‰ich zámûrÛ. 

S pozdravem
Josef Bezdíãek, starosta obce âerná nad Orlicí

místopfiedseda SMO âR, pfiedseda KO SMO âR

Blahopfiání slovenského vítûze dûdiny roku obci Liptál.
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Vyhodnocení folklorních slavností a festivalÛ v Senátu Parlamentu âR
Ve ãtvrtek 12.fiíjna 2006 se uskuteã-

nilo v budovû Senátu Parlamentu

âeské republiky v Praze tradiãní setká-

ní fieditelÛ folklorních slavností a festi-

valÛ, starostÛ a primátorÛ festivalo-

v˘ch mûst a obcí a dal‰ích hostÛ

s pfiedstaviteli Senátu Parlamentu

âeské republiky. Setkání se uskuteãni-

lo v rámci jednání V̆ boru pro vzdûlá-

vání, vûdu, lidská práva a petice Senátu

Parlamentu âR. 

Smyslem setkání bylo zhodnocení

leto‰ní folklorní sezóny, která mnoÏ-

stvím a zejména obsahem a kvalitou

slavností, festivalÛ a akcí patfií k nejús-

pû‰nûj‰ím. Do poloviny fiíjna 2006 se

uskuteãnilo i 55 slavností a festivalÛ -

mnohé z nich za úãasti souborÛ ze za-

hraniãí, pofiádan˘ch ãleny Folklorního

sdruÏení âeské republiky. ZároveÀ by-

ly schváleny dominanty pro pfiípravu

folklorní sezóny v roce 2007, jejichÏ

kalendáfi byl publikován jiÏ v prÛbûhu

leto‰ního léta.

V tomto roce se folklórem mohli set-

kat obyvatelé a náv‰tûvníci ve stovkách

mûst a obcí ve v‰ech regionech na‰í re-

publiky. Vystoupilo v nich nûkolik tisíc

souborÛ, skupin, lidov˘ch muzik, hu-

deb a sólistÛ vãetnû 250 souborÛ a sku-

pin ze zahraniãí, mezi nimi i 80 kolek-

tivÛ ze Slovenska. Nejvzdálenûj‰ími

hostujícími byly letos soubory z Coo-

kov˘ch ostrovÛ, Indonésie, Kolumbie,

Mexika a Venezuely. âesk˘, moravsk˘

a slezsk˘ folklór v cizinû reprezentova-

lo témûfi 300 souborÛ, které se vydaly

do 56 zemí.

Souãástí jednání bylo také vyhlá‰ení

v˘sledkÛ soutûÏe "folklorní vesnice ro-

ku". 1. místo v leto‰ním roãníku soutû-

Ïe získala Obec Liptál, na dal‰ích mís-

tech pak skonãily obce Kobylí a Lubná.

Mezi v˘znamné hosty jednání v Se-

nátu patfiili senátorky a senátofii

Parlamentu âR Alena GajdÛ‰ková,

Václav Jehliãka, Adolf Jílek, Jifií Li‰ka

a Petr Smutn˘, poslankynû Poslanecké

snûmovny âR Anna âurdová, poslanec

P âR Petr Bratsk˘, president Nejvy‰-

‰ího kontrolního úfiadu Franti‰ek

Dohnal, pfiedseda Folklorní unie na

Slovensku ·tefan Zima, fieditelka

ORNK MK âR Zuzana Malcová, fiedi-

tel odboru M·MT âR Jaroslav Tuãek,

fieditel odboru kulturních a krajansk˘ch

vztahÛ MZV âR Zdenûk Lyãka, gene-

rální fieditel âeského rozhlasu Václav

Kasík, fieditel âT studio Ostrava Ilja

Racek, pfiedseda Klubu ãesk˘ch turistÛ

Jan Havelka a fiada dal‰ích.

Folklorní sdruÏení âeské republiky

je obãansk˘m sdruÏením dûtí a mlá-

deÏe, zamûfien˘m na uchovávání

a rozvíjení lidov˘ch tradic a národ-

ních kulturních hodnot. Je nejpoãet-

nûj‰í organizací zájemcÛ o lidové

umûní v âR. SdruÏuje 415 ãlensk˘ch

souborÛ, pÛsobících v 17 autonom-

ních regionálních sdruÏeních.

Zpracoval: Du‰an Macháãek

Starosta Liptálu Miroslav Vaculík pfiebírá od Václava Jehliãky, pfiedsedy v˘-
boru pro vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva a petice, ocenûní vesnice roku
2006. V pravo fieditel soutûÏe Pavel Hroch a pfiedseda Folklorního sdruÏení âR
Zdenûk P‰enica.

Podûkování
S konãícím volebním období bych

chtûla podûkovat v‰em, ktefií mnû po ce-

lé ãtyfii roky pomáhali v práci na obec-

ním úfiadû. Jsou to pfiedev‰ím obãané,

u kter˘ch jsem cítila morální podporu ve

chvílích, kdy ne v‰echno se dafiilo tak,

jak bychom si v‰ichni pfiáli.  Podûkování

patfií pracovníkÛm obecního úfiadu a se-

zónním pracovníkÛm VPP, ãlenÛm rady

a zastupitelstva obce. Zvlá‰È podûkovat

bych chtûla ing. Jaroslavu DaÀovi

a Radku Mikulcovi za kvalifikovanou

pomoc pfii fie‰ení stavebních a technic-

k˘ch záleÏitostech. 

V‰em pfieji hodnû zdraví a ‰tûstí,

Liptálu do dal‰ích let hodnû úspûchÛ pfii

obhajování titulu Vesnice roku 2006.

Místostarostka obce 

Vûra Dostálová
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NA NÁV·TùVù V NIZOZEMÍ
byla ve dnech 19.-24.záfií 2006 se-

dmnáctiãlenná skupina z evangelické-

ho sboru a základní ‰koly v Liptále.

Náv‰tûva se uskuteãnila na pozvání

protestantského sboru v Beilen, s nímÏ

liptál‰tí evangelíci udrÏují od poãátku

devadesát˘ch let partnerské kontakty.

Holand‰tí evangelíci procházejí v po-

sledních letech jedineãn˘m sjednoco-

vacím procesem. Dvû evangelické

církve se spojují v jednu. V Beilen je

ten proces v závûreãné fázi. Vzniká

„Protestantse gemeente Beilen“. V loÀ-

ském roce jsme v Liptále pfiivítali tfií-

ãlennou skupinu z Beilen, která se ke

své i na‰í radosti „strefila“ právû do

termínu liptálsk˘ch slavností.

Beilen je obec s devíti tisíci obyvate-

li, z nichÏ se skoro polovina hlásí

k evangelickému vyznání.  LeÏí v pro-

vincii Drenthe pfiiléhající na v˘chodû

k Nûmecku a na severu ke Groningen.

Tato pfieváÏnû zemûdûlská provincie

patfií v Nizozemí k nejchud‰ím a sou-

(rentieren) do Drenthe. A nejen do dÛ-

chodu - „drentieren“ znamená prostû

pohodov˘ Ïivot. Také na‰e skupina po-

znala poklidnost a pohostinnost v Bei-

len a okolí. Pracovní skupina pro v˘-

chodní Evropu nám ov‰em pfiipravila

ãasovû nároãn˘ program, takÏe jsme

moc neodpoãívali. A její ãlenové povû-

fiení denním vedením se stále dívali na

hodinky a divili se, jak nestíháme. 

Hned první den jsme vyskoãili do se-

del bicyklÛ a vyjeli za poznáním okolí.

Poãasí nám opravdu pfiálo. Pfii náv‰tû-

vû vûtrného ml˘na nám vysoko‰kolsky

vzdûlan˘ mlynáfi vysvûtlil teoreticky

i prakticky v‰echny funkce svého kolo-

su. Mimochodem obsluha funkãního

ãasnû i nejklidnûj‰ím. Také Ïivotní ná-

klady jsou mnohem niÏ‰í neÏ ve vel-

k˘ch mûstech na západû. V poslední

dobû se proto lidé z Rotterdamu a dal-

‰ích mûst stále ãastûji stûhují na dÛ-

chod do Drenthe. Tak vzniklo ironické

slovo „drentieren“, jít do dÛchodu

ml˘na patfií v Nizozemí  k lukrativním

povoláním. Zuzka Mrnu‰tíková  má na

fotkách zachyceny detaily ml˘nského

zafiízení a kdyÏ budete mít váÏn˘ zá-

jem, tfieba vám je ukáÏe. Pak jsme nav-

‰tívili statek s pûtaosmdesáti kusy do-

bytka a ‰est stovkami ma‰íkÛ, kter˘

obhospodafiují ãtyfii pfiíslu‰níci  jedné

vícegeneraãní rodiny. Nabídli nám

samozfiejmû „kofí“-Holanìané pijí

dennû ‰est i více káv - a keksy a s ty-

pick˘m klidem „drenthiérÛ“ nám

podrobnû odpovûdûli na v‰echny zví-

davé otázky. Pfiitom mluvili nejménû

tfiemi jazyky: holandsky, nûmecky

a anglicky. V tom jsou Holanìané sku-

teãn˘mi Evropany, Ïe skoro kaÏd˘

ovládá nûkolik jazykÛ. Ale na‰e mladá

generace se také snaÏí, a tak se jim

snad za nûkolik desetiletí vyrovnáme.

Holandské zemûdûlství stejnû jako ães-

ké se kvÛli nadbytku produktÛ momen-

tálnû fiídí rÛzn˘mi útlumov˘mi progra-

my. A tak na místech, kde lidé pfied

tfiiceti lety rekultivovali neúrodné baÏi-

ny a zakládali nová hospodáfiství, jsou

dnes opût pÛvodní baÏiny. Dostali na to

peníze a pro pfiírodu je to pr˘ lep‰í.

Mnozí nad tím  kroutí hlavami, inu ti

ekologové! Hlavním dÛvodem je

ov‰em neproduktivnost dne‰ní zemû-

dûlské v˘roby. A je‰tû jeden statek

jsme poznali zblízka. Tam na nûkolika

desítkách hektarÛ pracují jen dva stálí

pracovníci na produkci kvûtinov˘ch ci-

bulí. Na sklizeÀ si samozfiejmû pfiibe-

rou nejménû desítku brigádníkÛ. Na

tomto cibulovém statku jsme slavili zá-

vûreãn˘ raut se skvûl˘mi jídly a nápo-

ji; tak to je to pravé drent˘rování! Ale

v‰echna ãest, nikdo se neopil.

Abychom poznali i nûco mimo

Drenthe, vyjeli s námi Thijs, Ko a Rely

autobusem do Naardenu a Amster-

damu. Do Naardenu smûfiují zástupy

âechÛ, aby se poklonily uãiteli národÛ

J.A.Komenskému. Jeho hrob byl z ne-

znám˘ch dÛvodÛ umístûn do tohoto

pevnostního mûsta, kde se tehdy na‰lo

místo ve valonské kapli. Bûhem ãasu

se v‰ak na  Komenského hrob zapo-

mnûlo, a teprve mlad˘ ãeskoslovensk˘

stát se v roce 1929  postaral o jeho ob-

novení a ve spolupráci s Nizozemsk˘m

královstvím o vybudování dÛstojného

mauzolea. Na ãernou mramorovou des-

ku jsme poloÏili kytici kvûtÛ a zazpíva-

li jsme státní hymnu. Dojetí bylo neãe-

kanû hluboké. K odlehãení uvedu, Ïe

paní fieditelka Halová si den pfiedtím

pochroumala nohu, a tak se k obvesele-

ní mnoh˘ch vezla od parkovi‰tû aÏ ke

Vûtrn˘ ml˘n.
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Komenského muzeu  na invalidním vo-

zíku. Ale brala to i sama s humorem.

V Amsterdamu proÏil Jan Amos ‰Èasn˘

podzim Ïivota  naplnûn˘ soustfiedûnou

prací. Z prospektu se dovídáme, Ïe ro-

dina jeho holandsk˘ch mecená‰Û de

GeerÛ zbohatla na zbrojních obcho-

dech. MoÏná Ïe podporou Komenské-

ho pedagogick˘ch a pansofick˘ch pro-

jektÛ trochu ulevovali svému svûdomí.

Nebo se to tehdy je‰tû tak pfiísnû nebra-

lo: ãisté a ‰pinavé peníze? V Amster-

damu se dnes toãí jistû víc penûz neÏ

pfied tfiemi staletími. Proto jsme na na-

léhavé upozornûní hostitelÛ úzkostlivû

chránili své penûÏenky a cennosti pfied

kapsáfii. Na‰tûstí jsme Ïádné osobnû

nepoznali. Nadchly nás ale amsterdam-

ské kanály, po nichÏ jsme podnikli ho-

dinovou jízdu lodí. Samo mûsto se nám

uÏ líbilo ménû, ale moÏná to bylo

i krátkostí ãasu na prohlídku.

Paní uãitelky z liptálské základní ‰koly

nav‰tívily v Beilen dvû ‰koly. UÏ nûjak˘

ãas probíhá mezi Ïáky obou obcí kores-

pondenãní styk. Náv‰tûva mûla pfiispût

k navázání osobních kontaktÛ a k pfiípad-

n˘m vzájemn˘m náv‰tûvám v pfií‰tích le-

tech. Paní uãitelky byly náv‰tûvami ‰kol

nad‰eny a samy  by mohly nejlépe vy-

právût, co nového tam poznaly.  Bylo by

v˘borné, kdyby se kontakt mezi církvemi

podafiilo roz‰ífiit i na rovinu ‰kol a pfiípad-

nû i na vedení obcí. Beilenská radnice to-

tiÏ o hostech z Liptálu nejen vûdûla, ale

také je pozvala k oficiální audienci.

Pfiijala nás paní místostarostka. Infor-

movali jsme se navzájem o situaci v na-

‰ich obcích a vymûnili jsme si informaã-

ní materiály. A samozfiejmû vypili

nezbytné kofí. Je‰tû bych mohl psát

o mnoha záÏitcích z Holandska. Pro

struãnost zmíním jen závûreãné boho-

sluÏby v Pauluskerk. NejúÏasnûj‰í bylo,

Ïe kaÏd˘ úãastník dostal program s písnû-

mi v obou jazycích a Ïe nûkolik písní zpí-

valo celé shromáÏdûní ãesky!  Za rok jim

to budeme moci vrátit. V ãervenci 2007

totiÏ probûhnou v Liptále oslavy 100. v˘-

roãí posvûcení evangelického kostela.

Pozvali jsme k nim i na‰e holandské pfiá-

tele z církve, z radnice i ze ‰kol. Pozvání

vzbudilo velk˘ zájem. Jestli ale pfiijedou

v‰ichni, tak nastane v Liptále holandská

invaze. Zvládneme to vÛbec ?        

Jan Hudec, 16.10.2006

Pfiedání cen na radnici

Spoleãná fotografie.
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Otevfiení nové ‰kolní jídelny
Slavnostnû vyzdobená ‰kolní jídel-

na a nabl˘skaná ‰kolní kuchynû Z·

v Liptále vítaly v úter˘ 10.10.2006

své vzácné hosty. Dílo za více neÏ

9 milionÛ korun mohli zhlédnout ro-

diãe, Ïáci, pozvaní hosté i ostatní zá-

jemci z fiad vefiejnosti.

Slavnostnímu otevfiení pfiedcházel

krátk˘ program ÏákÛ ‰koly a projev fie-

ditelky ‰koly, která dûkovala v‰em,

ktefií se na realizaci stavby podíleli.

Zvlá‰tû vyzvedla podíl poslance Parla-

mentu  âR Josefa Sm˘kala, kter˘ se

sv˘mi kolegy - poslanci pfiispûl k to-

mu, Ïe generální rekonstrukce pavilo-

nu stravování byla schválena jako jme-

novitá akce státního rozpoãtu. Slova se

ujal také starosta obce Miroslav

Vaculík, kter˘ pfiítomn˘m nastínil, jak

obec získala prostfiedky a s jak˘mi ús-

kalími se zainteresovaní lidé museli

vyrovnávat, neÏ bylo dílo dokonãeno.

Ve v˘bûrovém fiízení zvítûzila firma

Zlínské stavby, které skuteãnû také

realizovala celou rekonstrukci.  Pak

nastal boj o ãas, neboÈ rekonstrukce

musela b˘t uskuteãnûna v dobû ‰kol-

ních prázdnin.

Tak jak uÏ to pfii podobn˘ch rekon-

strukcích b˘vá, bûhem stavby byla

zji‰tûna nutnost vybudování nového

lapolu na odpad z kuchynû, a tak vy-

vstala i vût‰í potfieba finanãních pro-

stfiedkÛ. Díky architektce paní

Semelové (z UPOSu Luhaãovice)

a vedoucí ‰kolní jídelny byly do pro-

jektu zapracovány v‰echny poÏadav-

ky kuchafiek tak, aby jim nové pra-

covní prostfiedí i zafiízení plnû

vyhovovalo.

Desátého fiíjna ‰kolu nav‰tívili

pfiedstavitelé projekãní firmy i staveb-

ní firmy. Starosta obce slavnostnû

pfiestfiihnul pásku a tím byla otevfiena

prohlídka pavilonu stravování. Paní

kuchafiky ani nepoãítaly s tím, Ïe by

mohli mít lidé skuteãn˘ zájem o to, co

vidí, a byly potû‰eny dotazy a zájmem

o jejich práci. V‰ichni náv‰tûvníci

pak zasedli k malému obãerstvení.

Nejvût‰í zájem byl o liptálské frgály,

kter˘mi se na‰e ‰kola proslavila v ‰i-

rokém okolí. Nezb˘vá nám neÏ popfiát

v‰em kuchafikám i vedoucí ‰kolní jí-

delny, aby jim nové zafiízení dobfie

fungovalo a aby v novém prostfiedí

vafiily stejnû dobfie jako dfiíve. 

Vûra Halová, fieditelka ‰koly

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky a spoleãná prohlídka nové kuchynû.
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Spoleãenská  kronika
ÎIVOTNÍ JUBILEA

LISTOPAD - PROSINEC  2006

60 let
listopad ¤ehánek Josef, Stfied 

65 let
listopad Mûdílková Drahomíra, Hofiansko

70 let 
listopad Gojná Anna, Hofiansko

prosinec ·Èastná Eli‰ka, Stfied

Vaculík Jan, Stfied

81 let
listopad Nûmeãková Vûra, Stfied

82 let
listopad Mrnu‰tík Jan, Stfied

Vaculíková Lydie, Hofiansko

83 let
prosinec Vaculík Jaroslav, Stfied

85 let
listopad MrnÛ‰tík Pavel, Na ·pici

87 let
listopad HrtáÀová Marie, Dolansko

89 let
záfií Urbanová Marie, Stfied

93 let
prosinec ¤ezníková Julie, Dolansko

OslavencÛm srdeãnû blahopfiejeme!

S≈ATKY 2006

srpen Dûdek Milan, Stfied + Mikaãová

Katefiina, Vsetín

záfií Mrlina Tomá‰, Hofiansko + El‰íková

Petra, Lhota u Vsetína

P¤IHLÁ·ENI 2006

srpen ·vecová Martina, Dolansko

Dûdková Katefiina, Stfied

fiíjen ·vecová Katefiina, Dolansko

JUDr. Sachr Jifií, Jan, Tomá‰, Pusté

Sachrová Radka, Pusté

Mrlinová Petra, Hofiansko

ODHLÁ·ENI 2006

ãervenec FojtÛ Vûra, Dolansko

srpen Ing. Straková Petra, Sadová

záfií Ch˘lek Petr, Dolansko

NAROZENI 2005 - 2006

ãervenec Nûmeãková Barbora, Pusté

·tûpánová Aneta, Lopuník

záfií Malãík Miroslav, Dolansko

RodiãÛm blahopfiejeme!

ÚMRTÍ 2006

záfií VychopeÀ Karel, Na ·pici

Pa‰ka Josef, Stfied

fiíjen Smilek Josef, Stfied

PozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.

VZPOMÍNKA 

V‰echny jsem Vás mûl rád a chtûl jsem s Vámi Ïít
vzpomínejte na mne, já nechtûl odejít
Hvûzdy Ti nesvítí, sluníãko nehfieje
uÏe se k nám nevrátí‰, uÏ není nadûje

Dne 22. listopadu 2006 uplyne 1 rok,
co nás tragicky opustil pan 
Pavel Tomana z Liptálu ã. 336
Vzpomínají rodiãe, sestra s rodinou, 
babiãka a dûda Holiãovi a ostatní
pfiíbuzní.
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Slavnostní pfiedávání zlaté stuhy 
za 1. místo v soutûÏi „Vesnice roku 2006“

Rok 2006, ale hlavnû 13.fiíjen tohoto roku, kdy jsme obdr-

Ïeli ocenûní „Vesnice roku 2006“, se v˘raznû zapí‰e do his-

torie na‰í obce.

Zapí‰e se v‰ak i do na‰ich srdcí, neboÈ právû v této dobû

jsme si v‰ichni uvûdomili, jak rádi Ïijeme a bydlíme právû

zde, a jak jsme hrdi na toto ocenûní.

Slavnostní pfiedávání zlaté stuhy za 1. místo v soutûÏi

„Vesnice roku 2006“, kterou vyhla‰ovalo Ministerstvo pro

místní rozvoj âR, Spolek pro obnovu venkova âR a Svaz

mûst a obcí âR, se konalo v pátek 13.fiíjna 2006 v kulturním

zafiízení Obecního úfiadu.

Pfiítomni byli i zástupci ostatních dvanácti vesnic, které

zvítûzily v krajsk˘ch kolech a pozvaní hosté, mezi kter˘mi

byla fiada ministrÛ, senátorÛ a poslancÛ.

·koda, Ïe kulturní zafiízení není vût‰í, aby tomuto slav-

nostnímu pfiedávání mohli b˘t pfiítomni i na‰í obãané.

Pokusím se Vám alespoÀ trochu prÛbûh tohoto dne pfiiblíÏit.

JiÏ dopoledne od 9.00 hod. se k Obecnímu úfiadu zaãali

sjíÏdût první hosté a vítala je kromû transparentu nad cestou

Dechová hudba Liptál. Na chvíli ji vystfiídaly i dûti

z Matefiské ‰koly se sv˘mi písnûmi. V tuto dobu také pfied-

vádûli své pravidelné cviãení v parku pfied zámkem mladí

hasiãi .

U vchodu do kulturního zafiízení nabízely první obãerstve-

ní ve formû ‰tamprliãky dvû usmûvavé vala‰ky, ale nejsrdeã-

nûj‰ího pfiijetí se v‰em dostávalo od pana starosty Miroslava

Vaculíka a paní místostarostky Vûry Dostálové.

V‰ichni pfiíchozí si na panelech pfied Obecním úfiadem

mohli prohlédnout prezentaci vítûzn˘ch obcí z krajsk˘ch kol

a na stolech v kulturním zafiízení rÛzné prospekty, tiskoviny

a knihy o Liptálu. 

O Ïivotû v na‰í obci se hosté nûco dozvûdûli i z fotografií

na nástûnkách v sále a pfiísálí nebo z videa na chodbû pfied

sálem.

Po 10.00 hod., kdy jiÏ byli v‰ichni usazeni u krásnû pfii-

praven˘ch stolÛ a nûktefií i ochutnali z pfiipraveného rautu

v˘robky fieznictví „U Hru‰kÛ“ nebo na‰e tradiãní regály, za-

ãal písní „Liptál mûsteãko“ v podání Sboru Ïen Rokytenka

oficiální program.

Starosta obce Miroslav Vaculík pfiivítal v‰echny pfiítomné

a v krátkosti na‰i obec pfiedstavil.

Krásn˘m úvodem k dal‰ímu programu byla hymna âR,

kterou zazpíval sbor Ïen a pfiidala se i ãást pfiítomn˘ch.

Konferenciér Mgr. Tomá‰ Gross pak pfiivítal pfiítomné hos-

ty, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í byli : místopfiedseda vlády a mi-

nistr práce a sociálních vûcí Petr Neãas, ministr pro místní

rozvoj Petr Gandaloviã, ministrynû zemûdûlství Milena

Vicenová, senátorka Alena GajdÛ‰ková, senátofii Josef Zoser

a Jifií StodÛlka. 

Z poslancÛ se tohoto slavnostního pfiedávání zúãastnili:

Uvítací koncert dechové hudby Liptalanka.
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Vítûzslav Jandák, Ludvík Hovorka, Milo‰ Melãák, Franti‰ek

Novosad, Zdenûk ·kromach, Josef Sm˘kal, Michaela

·ojdrová, Tomá‰ Ulehla.

Velmi srdeãnû byl také pfiivítán hejtman Zlínského kraje

Libor Luká‰.

Za vyhla‰ovatele soutûÏe Vesnice roku se pak ujal slova

pfiedseda Spolku pro obnovu venkova âR Eduard Kavala,

kter˘ hovofiil o smyslu setkání v rámci soutûÏe a o tom, Ïe

tím ukazujeme, Ïe venkov má je‰tû svou soudrÏnost. A hlav-

nû v tomto pfiedvolebním období je velkou „jistotou“ ven-

kov, neboÈ tu není tolik soupefiní, kauz apod.

Také ministr pro místní rozvoj Petr Gandaloviã kladl dÛraz

na v˘znam Ïivota na venkovû a jeho kvalitu. Podûkoval or-

ganizátorÛm za tuto soutûÏ a vyzvedl její v˘znam v boji o to,

do jaké míry zÛstane venkov venkovem.

Hejtman Zlínského kraje Libor Luká‰ projevil radost nad

vítûzstvím na‰í obce jako „své“ a fiekl, Ïe je to tou vesnickou

- vala‰skou pohostinností, pospolitostí a spoluprácí v‰ech,

z ãehoÏ pak vypl˘vá spoleãensk˘ prospûch. Vzpomnûl na

Tomá‰e BaÈu a citoval jeho slova : „Chce‰-li pomoci sobû

i jin˘m, opusÈ dobré, abys pomohl sobû i jin˘m“.

Místopfiedseda vlády Petr Neãas chválil na‰i obec, protoÏe

uÏ ji dlouho zná z rÛzn˘ch setkání a slavností a fiekl, Ïe oce-

nûní si tu zaslouÏí práce v‰ech.

Mal˘m zpestfiením bylo taneãní vystoupení Malé Lipty

s doprovodem cimbálové muziky Jifiího Nechanického.

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandaloviã a hejtman

Zlínského kraje Libor Luká‰ pak pfiedali ocenûní v‰em ví-

tûzn˘m obcím z krajsk˘ch kol. Byly to:

Brozany nad Ohfií - Ústeck˘ kraj, okr. Litomûfiice

Hefimanice - Libereck˘ kraj, okr .Liberec

Jankov - Stfiedoãesk˘ kraj, okr. Bene‰ov

Jílovice - Jihoãesk˘ kraj, okr. âeské Budûjovice

Kasejovice - PlzeÀsk˘ kraj, okr. PlzeÀ-jih

Kobylí - Jihomoravsk˘ kraj, okr. Bfieclav

Liptál - Zlínsk˘ kraj, okr. Vsetín

Lubná - Pardubick˘ kraj, okr. Svitavy

Mikolajice - Moravskoslezsk˘ kraj. okr. Opava

MladoÀovice - Kraj Vysoãina, okr. Tfiebíã

PodbfieÏí - Královehradeck˘ kraj, okr. Rychnov nad KnûÏnou

StfiíteÏ nad Ludinou - Olomouck˘ kraj, okr. Pfierov

·abina - Karlovarsk˘ kraj, okr. Sokolov  

Po krátké hudební vloÏce cimbálové muziky nastalo vy-

hla‰ování nejúspû‰nûj‰ích obcí v republikovém kole.

Ocenûní pfiedávali : místopfiedseda vlády Petr Neãas, mi-

nistr Petr Gandaloviã, pfiedseda Spolku pro obnovu venkova

âR Eduard Kavala, za Svaz mûst a obcí âR Vítûzslav Joná‰

a ministrynû zemûdûlství Milena Vicenová.

Na 3. místû se umísnila obec Hefimanovice, 

na 2. místû  StfiíteÏ nad Ludinou

1. místo obsadila obec LIPTÁL .

Následovalo nezbytné fotografování v‰ech zástupcÛ vítûz-

n˘ch obcí a nakonec projev na‰eho pana starosty s podûko-

váním.

Po krátké pfiestávce vyplnûné hudbou cimbálové muziky

se ke slovu pfiihlásili hosté.

Mezi jin˘mi urãitû pfiítomné zaujal pozdrav paní senátorky

Aleny Gajdu‰kové, která k nám pfiijela „jako ke znám˘m“,

protoÏe se tu má jiÏ s k˘m pozdravit a to je to dÛleÏité: „mít

se s k˘m pozdravit“. To znamená, Ïe se lidé znají, spojí se,

spolupracují a tato pospolitost by se mûla pfienést i do mûst

a vysoké politiky.

Dále pak blahopfiáli na‰í obci k úspû‰nému umístûní : mi-

nistrynû zemûdûlství Vlasta Vicenová, senátor Josef Zoser,

poslankynû Michaela ·ojdrová a poslanec Josef Sm˘kal.

Na folklórní slavnosti pozval v‰echny pfiítomné Ing. Ladi-

slav Michálek a na projíÏìku 

po vesnici upraven˘m autobusem nebo elektromobilem

pan Josef VychopeÀ z firmy Mave. 

Dechová hudba Liptalanka pak je‰tû zahrála a zazpívala

píseÀ „Liptál je ráj“ sloÏenou na poãest vítûzství na‰í vesni-

ce v krajském kole.

Následoval pfiípitek v‰ech pfiítomn˘ch a obûd pfiipraven˘

kuchafikami Základní ‰koly a servírovan˘ uãnicemi ze

Stfiední integrované ‰koly Vala‰ské Mezifiíãí.  

Na památku v‰ichni dostali keramick˘ hrníãek s na‰ím

znakem a nápisem „Liptál - vesnice roku 2006“ a byli po-

zváni starostou obce na odpolední program a setkání s míst-

ními obãany do kulturního areálu.

Hosté pomalu z kulturního zafiízení odcházeli, nûktefií se

rozlouãili, nûktefií zÛstali do odpoledne a nûktefií dokonce

chtûli recept na ty v˘borné frgály. V‰ichni si je‰tû poslechli

dechovku pfied vchodem a nûkdo si zazpíval i zatancoval.

Poãasí na‰im oslavám pfiálo a na odpolední kulturní pro-

gram pfii‰lo pomûrnû hodnû obãanÛ.

Na taneãním kole se vystfiídaly se sv˘m pásmem dûti

z Dûtského domova, pûveck˘ sbor Základní ‰koly s paní uãi-

telkou KrchÀákovou a v‰echny skupiny FoS Lipta Liptál od

Malú‰at aÏ po Seniory. K poslechu i tanci pak aÏ do pozd-

ních veãerních hodin hrála hudební skupina „1+1“ manÏelÛ

Vráblíkov˘ch.

Na obãerstvení v‰ichni dostali zdarma v˘born˘ gulá‰ a pi-

vo - kolik kdo chtûl.

Se‰li se tu stafií i mladí, posedûli a popovídali si.

Na tváfiích v‰ech byla vidût spokojenost a radost a vníma-

li jsme ji o to víc, Ïe pûkné poãasí sem pfiilákalo hodnû ma-

minek s koãárky a mal˘mi dûtmi. Vûdomí, Ïe my star‰í má-

me komu tento „odkaz“ pfiedat a pro koho dál „budovat“ nás

hfiálo u srdce.

Velké podûkování za to v‰echno patfií starostovi na‰í obce

panu Miroslavu Vaculíkovi a v‰em jeho spolupracovníkÛm.

Nejen za vedení obce, organizaci v‰ech „akcí“, které zlep‰u-

jí Ïivot zde, nebo zkrá‰lují obec, ale i za pfiihlá‰ení do této

soutûÏe, vyplÀování spousty papírÛ a také její organizaci.

Díky Vám mÛÏeme nyní zaÏívat ty krásné pocity. 

Eva Krausová, kronikáfika
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Hosty z celé republiky vítaly i dûti z matefiské ‰koly.

Uvítání ZdeÀka ·kromacha po vala‰sku.
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Pfiedání zlaté stuhy za vítûzství v krajské soutûÏi.

Spoleãná fotografie tfiinácti krajsk˘ch vítûzÛ z celé republiky.
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Chvíle napûtí pfied pfiedáním hlavní ceny za vítûzství v celostátní soutûÏi Vesnice roku 2006 obci Liptál.
Z leva: Vítûzslav Joná‰, Milena Vicenová, Eduard Kavala, Petr Neãas a Petr Gandaloviã.

Spoleãná fotografie po pfiedání ceny.
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Plasty - PET láhve - Ïluté pytle
● 07. 11. ● 05. 12.

Papír - modré pytle
● 14. 11. 2006 

Prosíme obãany, aby pytle s plasty

i papírem pokud moÏno pfiipravovali

k hlavní pfiístupové komunikaci.

V̆ voz kontejnerÛ se sklem
● 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: dal‰í odvoz se uskuteãní

ve stfiedu 01. 11. 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

Oprava místních komunikací po v˘stavbû vodovodu

Informace o v˘voji spotfieby pitné vody

OV souvislosti s v˘stavbou vodovo-

du - místních rozvodÛ se provádûla

i oprava povrchÛ místních komunikací.

V prvotní fázi se poãítalo s rozsáhlej-

‰ím provádûním asfaltového povrchu

a mnozí se tû‰ili, Ïe budou mít ke sv˘m

domkÛm pûknûj‰í silnici. Finanãnû  ná-

roãnûj‰í úpravy pfied asfaltováním, pfie-

dev‰ím srovnání  terénu a frézovaní,

zpÛsobily, Ïe asfaltov˘ povrch v celé

‰ífii komunikace se provádûl v omeze-

ném poãtu a to pfiedev‰ím u komunika-

cí,  jejichÏ technick˘ stav byl nejhor‰í.

U ostatních komunikací byla opravena

pouze r˘ha po v˘kopu.

Chtûli bychom se omluvit obãanÛm,

se kter˘mi jsme pfiedbûÏnû jednali

a ktefií poãítali s rozsáhlej‰ími oprava-

mi komunikace, Ïe pfiedev‰ím z finanã-

ních dÛvodÛ nebylo moÏné provést as-

faltování komunikace ve vût‰ím rozsa-

hu. V úvahu byla brána i skuteãnost, Ïe

na vût‰inû tûchto komunikací bude

v budoucnu provádûna v˘stavba spla‰-

kové kanalizace. 

místostarostka obce

Vûra Dostálová

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ se
uskuteãní v sobotu 4. 11. 2006.
Stanovi‰tû je: stfied - u hasiãské

zbrojnice od 7:30 do 8 hodin. Tentokrát

se nesbírá velkoobjemov˘ odpad. Îádá-

me obãany aby dodrÏeli uvedenou do-

bu. Ve‰kerá technika se poté pfiesouvá

do jin˘ch obcí. Dûkujeme za pochopení.

VáÏen˘ pane starosto,

podávám Vám informaci o stavu zá-

sobování pitnou vodou v obcích a mûs-

tech okresu Vsetín, které jsou zásobeny

z distribuãní sítû akciové spoleãnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín.

Extrémnû teplé poãasí vyvolalo vy‰‰í

spotfiebu pitné vody a ze strany na‰ich

odbûratelÛ se mnoÏí dotazy, zda bude

zaji‰tûna stabilita zásobování vodou

v dostateãném mnoÏství a kvalitû.

Na‰i odbûratelé jsou zásobeni ze

systému skupinového vodovodu se

zdrojem vodárenská nádrÏ Karolinka,

která pokr˘vá 2/3 v˘roby (cca 5 mil.

m3) roãnû a dále je doplÀována dal‰ími

zdroji - prameni‰tû Vsetín - Ohrada,

úpravny vody Vala‰ské Mezifiíãí,

RoÏnov pod Radho‰tûm a Kelã.

V souãasné dobû evidujeme nárÛst

spotfieby pitné vody pfiibliÏnû o 20 %

nad prÛmûrn˘ odbûr. Kapacity v˘‰e

uveden˘ch vodních zdrojÛ jsou dosta-

ãující a ani pfii déletrvajícím suchu ne-

pfiedpokládáme omezení v˘roby pitné

vody a omezení spotfieby odbûratelÛ.

Dochází pouze k lokálnímu omezení

dodávky vody v pfiípadû bûÏn˘ch po-

ruch vodovodní sítû nebo pfiípojek, kte-

ré v‰ak nepfiekraãují frekvenci 1 - 2

dennû. Tyto poruchy jsou opraveny

a odstranûny do 24 hodin.

Hlavní vodárensk˘ zdroj - nádrÏ

Karolinka má v souãasné dobû zásobní

objem 4,5 mil. m3 pfii hladinû na kótû

517,10, coÏ je pouze 2,7 m pod kótou

maximální hladiny. Voda pro dal‰í

úpravu je odebírána z odbûrového pro-

filu v hloubce 20 m, teplota vody

6 - 7 °C, prÛhlednost vody je 4 m, coÏ

svûdãí o její vysoké ãistotû a kvalitû.

Dostatek pitné vody je prozatím

i u deseti lokálních zdrojÛ, které zásobu-

jí cca 3500 obyvatel v men‰ích obcích.

Aktuální informace o stavu zásobo-

vání pitnou vodou Vám poskytnou pfií-

slu‰ní odpovûdní pracovníci (v˘robnû

technick˘ námûstek, vedoucí v˘roby

vody a vodovodÛ, vodohospodáfi), po

pracovní dobû dispeãink s nepfietrÏit˘m

provozem. S pozdravem                        

RNDr. Leopold Orság

fieditel spoleãnosti

Sdûlení odbûratelÛm pitné vody z b˘valého obecního vodovodu
Po dokonãení nov˘ch rozvodÛ vody

skonãí dodávka pitné vody pÛvodním

dodavatelem, tj. obcí Liptál. Dále pro

vás bude tyto sluÏby zaji‰Èovat nov˘

provozovatel - Vodovody a kanalizace

a.s. Vsetín (VaK Vsetín). 

Podmínkou pro dodávku vody

z VaKu Vsetín je sepsání nové smlouvy

a v˘mûna vodomûru.

Z tûchto dÛvodÛ je nutné, aby jste

nav‰tívili firmu VaK Vsetín (kfiiÏovatka

u RÛÏiãkÛ - b˘val˘ Svazarm, pana

Chmelu nebo Ka‰para), ktefií vám po-

dají základní informace a po‰lou vás na

zákaznické centrum. Tam s vámi sepí‰í

novou smlouvu na dodávku pitné vody.

K tomu je potfieba vzít s sebou - obãan-

sk˘ prÛkaz, ãíslo va‰eho inkasa - SIPO,

bude-li platba provádûna inkasem, po-

kud máte doklad o vlastnictví stavby

(v˘pis z katastru nemovitostí), vezmûte

rovnûÏ s sebou, pokud ne, poÏádejte na

VaKu Vsetín o v˘pis z poãítaãe.

Novou smlouvu je nutné sepsat do
15. 11. 2006.

Po sepsání smlouvy s VaK Vsetín

vám bude vymûnûn vodomûr. Star˘ vo-

domûr vraÈte na obecní úfiad v Liptále

a podle stavu na vodomûru vám bude

provedeno závûreãné vyúãtování.

Pfiípadné dal‰í dotazy vám podají

pracovníci obecního úfiadu, paní

Dostálová, Valcháfiová a pan Válek.

Miroslav Vaculík, starosta
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Nedûle 22. fiíjen doma VAL. MEZI¤ÍâÍ zaã. 14.30 hodin

Nedûle 29. fiíjen venku JANOVÁ zaã. 14.30 hodin

Nedûle 15. listopad doma RATIBO¤ zaã. 14.00 hodin

Nedûle 12. listopad doma JABLÒNKA zaã. 14.00 hodin

ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ FK LIPTÁL
PODZIM 2006

Motokros v Liptále - ukonãení sezony 2006
V sobotu 14.10.2006 se uskuteãnilo,

tentokráte „na novém“ v areálu za hor-

ním kravínem, hned nûkolik závodÛ

v rÛzn˘ch kategoriích v motokrose.

Leto‰ní jiÏ celkem 4. roãník byl opût

velmi úspû‰n˘. Jednak obsazením mo-

torkáfiÛ (závodících bylo celkem 95 -

od juniorÛ od 15 let po seniory), ale

i co se t˘ká náv‰tûvnosti divákÛ. Tomu

odpovídala domácími pofiadateli (Jaro-

mír Srnûnsk˘, Jifií Mach, Zdenûk

Mrlina, Petr Obadal, Miroslav Ha-

louzka, Igor Kovafiík a mnoho dal‰ích

aktivních pomocníkÛ) skvûle pfiiprave-

ná a pfiístupná technická traÈ, kde sou-

tûÏící amatéfii mohli ukázat v‰em na-

d‰en˘m divákÛm své umûni. Kdo

z toho za cel˘ den vyhládl, nebo mûl

ÏízeÀ, mohl se dostateãnû obãerstvit

ve stáncích za depem, kde bylo pfiipra-

veno obãerstvení - gulá‰, uzeniny

z udírny atd. V‰emi zúãastnûn˘mi byl

tento podnik po v‰ech stránkách hod-

nocen kladnû a budeme se v‰ichni tû‰it

na pfií‰tí roãník.

Nezb˘vá, neÏ pofiadatelÛm i závod-

níkÛm popfiát pro dal‰í rok alespoÀ ta-

kové skvûlé poãasí, jaké bylo v sobotu,

a hodnû dal‰ích sportovních úspûchÛ

v pfií‰tí sezonû.

Vítûzové kategorií:

Hosté:
1. DaÀa Stanislav, Lutonina

2. Neumann Daniel, JablÛnka

3. Urban Martin, JablÛnka

Domácí:
1. Halouzka Miroslav, Lhota u Vs.

2. Mach Jifií, Liptál

3. ·krabánek Pavel, Vsetín

Juniofii:
1. Ka‰par Radek, hovûzí

2. Babica Karel, Vsetín

3. Kratochvíl Michal, Hovûzí

Veteráni:
1. Kotrla Miroslav, Vsetín

2. Srnûnsk˘ Jaromír, Liptál

3. Kotrla Milan, JablÛnka

Pro soutûÏící byla pfiipravena (i s cena-

mi) je‰tû kategorie „Moja první ma‰ina“.

To je pro ogary, ktefií zatím nikde aktiv-

nû nezávodí a vlastní rÛzné motorky.

BohuÏel se nikdo nepfiihlásil. TakÏe, oga-

fii, zkusíme pfií‰tí rok! TraÈ Vám bude

o nûco zkrácena a rovnûÏ na Vás budou

ãekat poháry.

Ve spolupráci s Jaromírem Srnûnsk˘m

pfiipravila Jana Vráblíková

Nabídka sluÏeb v Liptále
âi‰tûní kobercÛ a ãalounûní mokrou i

suchou cestou (vlhké max. 24 h), kom-

pletní úklid domácností a kanceláfií

moderní technikou, strojní klepání ko-

bercÛ a matrací, ãi‰tûní oken, rámÛ dlaÏ-

by, lina, obkladÛ a plovoucích podlah

suchou parou - odma‰Èuje a ãistí  bez

pouÏití chemie, vhodné i pro alergiky.

âi‰tûní ovãích kÛÏí. 

Telefon 737 149 273  Liptál.


