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Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém
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Vánoãní a novoroãní blahopfiání z Austrálie

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

Pfieji mé rodné obci a v‰em jejím obyvatelÛm ve ‰tûstí a v plném zdraví proÏité vánoãní svátky a do nového roku pfiijmûte
ode mne a mé Ïeny pfiání, aby se Vám v‰echno dafiilo alespoÀ tak, jako v roce minulém, aby jste dosáhli je‰tû vût‰ích úspû-
chÛ v osobním, pracovním i spoleãenském Ïivotû.

Karel a Marion Machalovi, Austrálie

Jednou za ãas a pomalu vypoãítej v‰echny své dary a v‰echna svá obdarování.
Klidné vánoce, hodnû zdraví a spoustu dÛvodÛ k radosti v roce 2007 pfieje Pomnûnka,  o. p. s., Liptál

Usnesení ã.30 ze dne 18.10.2006 
- ZO Liptál

- schvaluje umístûní vybran˘ch obãanÛ

do uvolnûn˘ch bytÛ v penzionu

(Matocha Vladimír, Liptál 339, Srnûn-

ská Marie, Liptál 215 a Valcháfiová

Blanka, Liptál 176)

- bere na vûdomí informace o zmûnû

územního plánu ã. 6

- schvaluje smlouvu mezi obcí Liptál

a Mikroregionem Vsetín o poskytnutí

úãelové dotace ve v˘‰i 318.320,- Kã na

zpracování dokumentace pro kanalizaci

- schvaluje Dohodu o podmínkách majet-

koprávního vypofiádání stavby silnice

III/4915: Liptál - prÛtah I., II. a III. etapa

mezi ¤SZK Zlín a obcí Liptál a schva-
luje protokol o pfiedání a pfievzetí ãástí

stavby mezi ¤SZK Zlín a obcí Liptál

- schvaluje prodej pozemku parc.

ã. 2608 a 143, k.ú. Liptál, v˘mûra cca

50 m2 za 40,- Kã/m2, manÏelÛm GerÏo-

v˘m, Liptál 325

- bere na vûdomí informace o vûcn˘ch

bfiemenech pro prodej plynového zafií-

zení a starosta vyz˘vá, kdo by mohl

pomoci pfii uzavírání nov˘ch smluv

- bere na vûdomí informace o dokon-

ãování vodovodních pfiípojek - míst-

ních rozvodÛ

- bere na vûdomí informace o vyhod-

nocení soutûÏe Vesnice roku 2006

- bere na vûdomí zprávu starosty obce

o ãinnosti ZO za uplynulé volební ob-

dobí

- schvaluje druhou zmûnu rozpoãtu ob-

ce na rok 2006 ve v˘‰i 28.723.100,- Kã

- pfiíjmy a 28.723.100,- Kã - v˘daje

- bere na vûdomí informace o podmín-

kách na v˘bûrové fiízení a schvaluje
opravu místních komunikací firmou

Alpine - povodÀové ‰kody

- bere na vûdomí Ïádost o vybudování

pfiíjezdové komunikace na Pustém

(manÏelé ¤ezáãovi, Smolíkovi, Huttlo-

vi, Petr Nohavica, Petra Burjánová)

- schvaluje pofiádání kulturních akcí: TJ

Liptál - 27.10.2006 a SRP· - 17.11.2006

- bere na vûdomí hygienickou kontrolu

stánkÛ pfii Liptálsk˘ch slavnostech

a zaplacení pokuty 2.000,- Kã

- povûfiuje Radu obce fie‰it situaci od-

dûlení spotfieby plynu pro penzion

a základní ‰kolu

- povûfiuje Radu obce zaji‰tûním „tabu-

lek“ k oznaãení únikov˘ch cest na

obecním úfiadû, zdravotním stfiedisku

a kulturním zafiízení

Usnesení ã.1 ze dne 03.11.2006 usta-
vující zasedání ZO Liptál

- bere na vûdomí sloÏení slibu pfiítom-

n˘mi ãleny zastupitelstva obce

- schvaluje v souladu s § 96 zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích v platném

znûní jednací a volební fiád ustavující-

ho zasedání zastupitelstva obce 

- schvaluje v souladu s § 84 zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích v platném

znûní funkce, pro které budou ãlenové

zastupitelstva obce uvolnûni: starosta
a místostarosta

- schvaluje v souladu s § 84 zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích v platném

znûní poãet ãlenÛ Rady obce Liptál:

5 ãlenÛ

- schvaluje tajné hlasování funkce sta-

rosty, místostarosty a ãlenÛ Rady obce

Liptál

- bere na vûdomí 1 kandidáta na staro-

stu obce - Miroslava Vaculíka

- zvolilo v souladu s § 84 zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

znûní, starostou obce Liptál pana

Miroslava Vaculíka

- bere na vûdomí 1 kandidáta na mí-

stostarostu obce - Vûru Dostálovou

- zvolilo v souladu s § 84 zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích v platném

znûní místostarostou obce Liptál paní

Vûru Dostálovou

- bere na vûdomí dal‰í kandidáty na

ãleny RO - MUDr. Vítûzslava âecha,

Lubomíra Vaculíka a Ing. Michala

Trochtu

- zvolilo v souladu s § 84 zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích v platném

znûní dal‰í ãleny RO Liptál MUDr.

Vítûzslava âecha, Lubomíra Vaculíka

a Ing. Michala Trochtu

- schvaluje jako zástupce do SdruÏení

obcí Vsacko a SdruÏení obcí Syrákov

pana Miroslava Vaculíka a paní Vûru

Dostálovou

- schvaluje sloÏení inventarizaãních ko-

misí 

Nûkteré vybrané investiãní akce za období 2003 - 2006
RROOKK:: IInnvveessttiiccee:: ââáássttkkaa::  
2003 Pofiízení vozidla - Renault 310.000,- 
2004-2005 Budování chodníkÛ I aÏ III.Etapa 9.873.000,- 
2004-2006 Pfiíprava kanalizace, Projekt âistá Beãva 672.000,- 
2003-2005 ·kurÀÛv dvÛr 630.000,- 
2005 2 autobusové zastávky 162.000,- 
2006 Rekonstrukce ‰kolní jídelny 9.819.000,- 
2006 Oprava Kulturního areálu 700.000,- 
2006 Oprava pódia, kulturní areál 180.000,-
2006 Rekonstrukce ‰aten 1.260.000,- 
2006 Pofiízení Ïaãky, snûÏné frézy 121.000,- 
2005-2006 Vodovodní pfiípojky II. etapa 23.400.000,-
2006 Oprava místních komunikací, povodnû 2.500.000,- 
CCEELLKKEEMM:: 4499..662277..000000,,--
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V˘sledky voleb do Zastupitelstva obce Liptál - 20. a 21. 10. 2006
Zákon ã. 491/2001 Sb.o volbách

Poãet voliãÛ v obci Liptál: 1 137 voliãÛ 

K volbám se dostavilo: 622 voliãÛ

Poãet platn˘ch hlasÛ celkem: 7 616 hlasÛ

Úãast v procentech: 54,7 %

PO¤ADÍ PODLE ZÍSKAN¯CH HLASÒ
Pofi. podle Jméno Poãet Kandidát
získan˘ch hlasÛ za
hlasÛ stranu
1. Eva Krausová 442 SNK Liptál

2. MUDr. Vítûzslav âech 433 SNK Liptál

3. Miroslav Vaculík 429 SNK Liptál

4. Vûra Dostálová 410 SNK Liptál 2006

5. Mgr.Marie Machalová 349 SNK Liptál

6. Milan Bofiuta st. 348 SNK Liptál

7. Ing. Miroslav Hrádek 330 SNK Liptál

8. Lubomír Vaculík 318 SNK Liptál 2006

9. Ing. Jifií Hala 311 SNK Liptál 2006

10. Josef Fiala 290 SNK Liptál 2006

11. Ing. Ivana Zbranková 282 SNK Liptál

12. Ing. Jaroslav DaÀa 276 SNK Liptál 2006

13. Jan Mrnu‰tík 267 SNK Liptál

14. Jaroslav Kirchner ml. 262 SNK Liptál 2006 

15. Hana ¤ehánková 257 SNK Liptál

16. Irena Gavendová 244 SNK Liptál

17. Josef ¤ehánek ml. 237 SNK Liptál 2006

18. Ing. Michal Trochta 222 SNK Liptál 2006

19. Irena La‰tovicová 213 SNK Liptál

20. Petr Obadal 210 SNK Liptál

21. Miroslav Chmelafi 208 SNK Liptál 2006

22. Daniel ¤ádek 203 SNK Liptál

23. Eva ·Èastná 182 SNK Liptál 2006

24. Jana Kovafiíková 156 SNK Liptál 2006

25. Karel Valãík 152 SNK Liptál

26. Vlastimil Fr˘dl 133 SNK Liptál 2006

27. Tomá‰ Hromada 128 SNK Liptál 2006

28. Jana GerÏová 127 SNK Liptál 2006

29. Milu‰e Fr˘dlová 118 SNK Liptál

30. Radim Kögler 79 SNK Liptál 2006

CELKEM HLASÒ 7616

Jméno Za stranu 
Vûra Dostálová SNK Liptál 2006

Lubomír Vaculík SNK Liptál 2006

Ing. Jifií Hala SNK Liptál 2006

Josef Fiala SNK Liptál 2006

Ing. Jaroslav DaÀa SNK Liptál 2006

Jaroslav Kirchner SNK Liptál 2006

Ing. Michal Trochta SNK Liptál 2006

Eva Krausová SNK Liptál 

MUDr. Vítûzslav âech SNK Liptál

Miroslav Vaculík SNK Liptál

Mgr. Marie Machalová SNK Liptál

Milan Bofiuta SNK Liptál

Ing. Miroslav Hrádek SNK Liptál

Ing. Ivana Zbranková SNK Liptál

Jan Mrnu‰tík SNK Liptál

ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO  OBCE  LIPTÁL

Novû zvolené Zastupitelstvo obce Liptál:
Sedící z leva: Ing. Ivana Zbranková, Vûra Dostálová - místostarostka, Miroslav Vaculík - starosta, Eva Krausová, Mgr. Marie Machalová
Stojící z leva: Lubomír Vaculík - ãlen rady obce, Ing. Jifií Hala, MUDr. Vitûzslav âech -  ãlen rady obce, Jaroslav Kirchner, Ing. Michal
Trochta - ãlen rady obce, Josef Fiala, Milan Bofiuta, Ing. Miroslav Hrádek, Jan Mrnu‰tík a Ing. Jaroslav DaÀa.
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Blahopfiání

Podûkování

VáÏen˘ pane starosto,

Folklorní sdruÏení âeské republiky s potû‰ením pfiijalo zprávu o Va‰em opûtovném zvolení do funkce starosty. Srdeãnû Vám

ke zvolení do této funkce blahopfiejeme.

Dûkujeme Vám za Va‰i dosavadní podporu a pomoc v na‰í ãinnosti. I kdyÏ podpora tradiãní lidové kultury a organizací dûtí

a mládeÏe zfiejmû nepatfiila bezprostfiednû do Va‰ich kompetencí, domníváme se, Ïe tyto aktivity napomáhaly formování obãan-

ské spoleãnosti a pfiiná‰ely pozitivní v˘sledky. Vûfiíme, Ïe zÛstanete i nadále na‰ím pfiíznivcem a najdete si ve svém nabitém ãa-

sovém programu také chvilku k posezení s lidovou písní, tancem a hudbou.

Pfiejeme Vám, váÏen˘ pane starosto, hodnû zdraví a spokojenosti, úspûchÛ v práci i v osobním Ïivotû a tû‰íme se na dal‰í spo-

lupráci s Vámi.

Ladislav Michálek, 1. místopfiedseda FoS âR

Zdenûk P‰enica, pfiedseda Folklorního sdruÏení âR

VáÏen˘ pane starosto,

pfiijmûte, prosím, mou gratulaci k Va‰emu zvolení starostou obce Liptál. Jsem pfiesvûdãen, Ïe dÛvûru, kterou Vám obãané ve

volbách projevili, dokáÏete vefiejnosti vrátit kvalitní prací, za níÏ budou po ãtyfiech letech patrné prokazatelné v˘sledky.

Vûfiím, Ïe se nám spoleãnû podafií navázat na linii konstruktivní a vzájemnû vstfiícné spolupráce mezi komunální a krajskou sa-

mosprávou, k níÏ byly poloÏeny jiÏ dobré základy. Velmi si zakládám na tom, aby mezi Vámi a krajskou samosprávou co nejlé-

pe fungovala oboustrannû otevfiená komunikace a nepochybuji o tom, Ïe se nám ji v nadcházejícím období podafií je‰tû více zdo-

konalit a zintenzívnit.

K v˘konu Va‰í nároãné a zodpovûdné funkce Vám pfieji hodnû zdraví, elánu, vytrvalosti a také zázemí spolehliv˘ch a férov˘ch

spolupracovníkÛ, s nimiÏ se Vám podafií realizovat i ty nejodváÏnûj‰í vize.

S úctou

Libor Luká‰, hejtman ZK

VáÏen˘ pane starosto,

blahopfieji Vám k úspûchu a ke zvolení do velmi v˘znamné funkce, která není lehká. To ostatnû není Ïádná práce s lidmi. Tím

ménû tam, kde se jedná o pozici, která je sluÏbou lidem. Tak alespoÀ vnímám jakoukoliv vefiejnou funkci aÈ uÏ je na obci, v kra-

ji nebo v parlamentu. Pfiedpokládám, Ïe v tomto se urãitû shodneme.

Vy i já máme stejn˘ úkol - odvést maximum toho, co je v na‰ich silách, ve prospûch na‰ich obcí a obãanÛ. Ráda bych se pro-

to s Vámi v dohledné dobû osobnû setkala a prohovofiila problémy Va‰í obce. Budu také vdûãná za Va‰e pfiípadné námûty a pfii-

pomínky k legislativnímu procesu. Jsem pfiesvûdãena o tom, Ïe na‰e spolupráce mÛÏe b˘t velmi uÏiteãná.

S pozdravem a pfiáním v‰eho dobrého

Alena GajdÛ‰ková, senátorka

Dûkuji v‰em obãanÛm - voliãÛm za projevenou dÛvûru pfii komunálních volbách na‰í obce 20. a 21.10.2006. Není to jistû

snadné zachovat si pfiízeÀ obãanÛ i po ‰estnáctiletém pÛsobení ve funkci starosty. Je to o to tûÏ‰í, Ïe tato funkce vyÏaduje fie‰e-

ní spousty úkolÛ i problémÛ i pfiijímání rÛzn˘ch nepopulárních opatfiení, které jsou sice v zájmu obce a vût‰iny jejich obãanÛ,

ale nemusí b˘t vÏdy v souladu se zájmy nûkter˘ch skupin ãi jednotliv˘ch obãanÛ. S pfiáním v‰eho dobrého v roce 2007

Miroslav Vaculík, starosta

Tfiíkrálová sbírka 2007
SdruÏení âeská katolická charita je pofiadatelem této leto‰ní sbírky, jejíÏ motto zní: „Pomoc rodinám a lidem v nou-

zi u nás i v zahraniãí a podpora charitního díla.“ I v na‰í obci budou v brzké dobû chodit koledníci se zapeãetûn˘mi

pokladniãkami. Pfiíspûvky je také moÏné pfiedat pfii bohosluÏbách v katolickém kostele, kde bude umístûna rovnûÏ jed-

na z tûchto schránek. Dûkujeme pfiedem v‰em pfiispûvatelÛm.

V˘tûÏek sbírky z leto‰ního roku 2006 ve v˘‰i 337 865,- Kã byl Charitou poskytnut ve spolupráci s MûÚ Vsetín

a obecními úfiady na pfiímou pomoc rodinám i jednotlivcÛm v sociální nouzi, dovybavení Denního stacionáfie pro se-

niory ve Vsetínû a mezinárodní humanitární pomoc organizovanou SâKCH.
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Plasty - PET láhve - Ïluté pytle
* 05.12.2006 * 04.01.2007 * 30.01. * 27.02. * 27.03.2007 

Papír - modré pytle
* 16.04.2007 * 18.06. * 20.08. * 15.10. * 10.12.2007

Prosíme obãany, aby pytle s plasty i papírem pokud moÏno

pfiipravovali k hlavní pfiístupové komunikaci.

V˘voz kontejnerÛ se sklem
* 28.12.2006 * 25.01.2007 * 22.02. * 23.03.2007

Odvoz netfiídûného odpadu - POPELNIC: 

mimofiádn˘ odvoz popelnic:  
pátek  29.12.2006

potom od stfiedy 10.01.2006
ve stfiedu kaÏd˘ sud˘ t˘den, tj. 1x za 14 dnÛ.

Kdo na netfiídûn˘ odpad pouÏíváte ãerné pytle, 

pfiipravte je k pfiístupov˘m komunikacím 

uÏ v úter˘ pfiede dnem svozu, kter˘m je stfieda. 

Otevírací doba v Informaãním centru OÚ Liptál:
Pondûlí, stfieda 8 - 12 hodin  a 13 - 16 hodin

Pfieji v‰em obûtav˘m rodiãÛm ze „Cviãení rodiãÛ s dûtmi” aÈ je pro vás ten vánoãní ãas naplnûn dobrou náladou, 
‰testím, spokojeností a v novém roce 2007 dostatek pevn˘ch nervÛ a zdraví.  Hanka ¤ehánková

Mikulá‰sk˘ volejbalov˘ turnaj
Základní ‰kola v Liptále se v sobotu 9.12.2006 stala dûji‰-

tûm jiÏ 3.roãníku Mikulá‰ského turnaje ve volejbale smí‰e-

n˘ch druÏstev 3 Ïeny + 3 muÏi. SoutûÏe se zúãastnilo 7 druÏ-

stev, která byla rozdûlena do dvou základních skupin, v nich

se utkal kaÏd˘ s kaÏd˘m, dva nejlep‰í ze skupiny pak po-

stoupili do semifinále a z dal‰ích bojÛ vze‰li fináloví soupe-

fii. Po neuvûfiitelnû vyrovnaném zápase se ‰tûstí pfiiklonilo na

stranu PanterÛ z Pozdûchova, druhé bylo druÏstvo Storck

z Milotic, ostatní pofiadí: tfietí AVEX Vsetín, ãtvrtí Holki

Sokolki - omladina Milotice, pátí Vlci Ústí, na‰e Rychlá ro-

ta Liptál byla ‰está a konec tabulky patfiil Kozenkám z Ústí. 

Touto cestou bychom chtûli podûkovat panu starostovi

Vaculíkovi, kter˘ nás pfii‰el pozdravit a popfiál nám hodnû

sportovních úspûchÛ. ZároveÀ nám pfiislíbil podporu i do bu-

doucna, za coÏ mu i obecnímu úfiadu dûkujeme, stejnû jako

za dary a pfiíspûvek na odmûny vítûzÛm a zúãastnûn˘m. 

Dûkujeme také paní fieditelce Halové, která nám opût

umoÏnila, tento velice populární turnaj v tûlocviãnû Z·

uspofiádat. Je jen velká ‰koda, Ïe prostory  tûlocviãny nám

nedovolují pozvat více druÏstev, která by si ráda v na‰í obci

zasoutûÏila. 

V‰em na‰im fanou‰kÛm a pfiátelÛm sportu pfiejeme hezké

proÏití vánoãních svátkÛ a pevn˘ krok do nového roku 2007.

Za Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál

Hnilicová Hana.

Odvoz odpadÛ 2006 - 2007

Rychlá rota Liptál.

Pfiedávání cen. Foto: Ivana KostkováPofiadatelé.
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Mexický soubor na Liptálských slavnostech.
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Pfiedání ceny od Svazu mûst a obcí âR
VáÏen˘ pane starosto,

dovolte mi, abych Vám za Svaz mûst

a obcí âeské republiky upfiímnû pobla-

hopfiál k prvnímu místu v soutûÏi

Vesnice roku 2006. Stejnû tak, jako

v‰ichni moji kolegové, starostové i pri-

mátofii, i já velice oceÀuji Va‰i obûta-

vou práci,, která v˘znamnou mûrou

pfiispívá k rozvoji Va‰í obce i spokoje-

nosti Va‰ich obãanÛ. Nyní, zcela za-

slouÏenû, za vynakládané úsilí sklízíte

ovoce.

Je mi velice líto, Ïe Vám jako pfiedse-

da organizace, která je jednou ze tfií

spoluvyhla‰ovatelÛ soutûÏe, dnes ne-

mohu gratulovat osobnû. BohuÏel hlav-

ní organizátofii soutûÏe pfii stanovení

data vyhlá‰ení vítûzÛ nevzali v potaz

termín zasedání Rady Svazu mûst a ob-

cí âR, kter˘ byl jiÏ nûkolik mûsícÛ sta-

noven právû na dne‰ní datum. Zasedání

vrcholného orgánu Svazu mnû tudíÏ

neumoÏÀuje slavnostního vyhlá‰ení ví-

tûzÛ soutûÏe Vesnice roku v Liptále se

zúãastnit, stejnû tak jako pfiedsedovi

Komory obcí Josefu Bezdíãkovi.

Svaz mûst a obcí âeské republiky se

podílí nejen na pfiípravû soutûÏe a na

jejím vyhodnocování, ale roãnû také ze

svého rozpoãtu uvolÀuje dvû stû tisíc

korun na ocenûní prvních tfiech nejlep-

‰ích obcí. Na úãet Liptálu, jakoÏto ob-

ce, která dosáhla na pfiíãku nejvy‰‰í,

bude tudíÏ zanedlouho pfiipsána ãástka

100 000 Kã. Vûfiím, Ïe Vám pfiispûje

k dal‰ímu zvelebování obce.

·ek na tuto ãástku Vám bude slav-

nostnû pfiedán pfii pfiíleÏitosti konání

9. celostátní finanãní konference dne

7. prosince 2006 v budovû Radia

Svobodná Evropa v Praze. Je mojí mi-

lou povinností Vás tímto na konferenci

pozvat jako ãestného hosta.

Tû‰ím se na setkání s Vámi a pfieji

Vám mnoho dal‰ích pracovních i osob-

ních úspûchÛ.

S úctou      

Ing. Oldfiich Vlasák, pfiedseda 

1. Pfiedseda svazu mûst a obcí âR
(SMO âR) Ing. Oldfiich Vlasák a úãast-
níci finanãní konference

2. Podûkování starosty obce Liptál 

3. Spoleãná fotografie starostÛ tfií
nejúspû‰nûj‰ích obcí spolu s pfiedstavi-
teli SMO âR

1

2

3
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Blahopfiání k Vesnici roku 2006
VáÏen˘ pane starosto,

s potû‰ením, ale i s hrdostí jsme pfiijali radostnou zprávu o vítûzství Va‰í a mé rodné obce Liptál v celostátní soutûÏi

„Vesnice roku 2006“. Pfiijmûte proto prosím mé blahopfiání a podûkování za toto v˘znamné ocenûní nejen pro obec Liptál,

ale i celé Vala‰sko. Dosáhli jste jej jak Va‰í zásluhou, tak i díky pomoci celého pracovního kolektivu Obecního úfiadu, bo-

haté a rozmanité ãinnosti kulturních a spoleãensk˘ch organizací a také obãanÛ, ktefií pfiiloÏili ruce k dílu.

K vítûzství v soutûÏi pfiispûlo bezesporu i vydání pfiekrásné publikace „Liptál vãera a dnes“, která zvlá‰tû nám, ktefií léta

Ïijeme mimo rodnou obec, pfiiná‰í fiadu hezk˘ch vzpomínek a potû‰ení.

I kdyÏ vzdálenû a zprostfiedkovanû, mimo jiné i zásluhou „Liptálského zpravodaje“ pozornû léta sledujeme Ïivot a dûní

v obci, která za m˘ch mlad˘ch let patfiila spí‰e k tûm, v nichÏ se toho zase tolik nedûlo.

KaÏd˘ rok jako pravidelní náv‰tûvníci Liptálsk˘ch slavností se tû‰íme na zmûny, které v obci pfiispûly ke zkrá‰lení a zlep-

‰ení Ïivota obyvatel a vûfiíme, Ïe v budoucnu se Va‰e úsilí postupnû zamûfií i na „Dolansko“.

Dûkujeme Vám, VáÏen˘ pane starosto, je‰tû jednou a pfiejeme v‰em hodnû zdraví a ‰tûstí, pracovního nasazení a Ïivotní

pohody v dal‰í práci.

Dr. Franti‰ek ¤ezník s manÏelkou

Srdeãnû blahopfieji v‰em obãanÛm Liptálu k získání titulu Vesnice roku 2006. Na své uãitelské zaãátky v liptále stále ráda

vzpomínám. Vá‰ úspûch v soutûÏi mû mile pohladil pod du‰i. Gratuluji.

Dnes jiÏ dÛchodkynû Vûra Sedláãková, roz. Quisová

Pfiijetí v Senátu, na Hradû a ve vládû
V̆ znamné pocty se dostalo v‰em tfiinácti krajsk˘m vítû-

zÛm soutûÏe Vesnice roku 2006. Zaãátkem prosince byli po-

zváni v‰ichni starostové vítûzn˘ch obcí se sv˘mi manÏelka-

mi do Prahy, aby se setkali s nejvy‰‰ími pfiedstaviteli na‰eho

státu. Úãelem setkání bylo jednak dÛstojné ukonãení leto‰ní-

ho roãníku soutûÏe, ale také podûkování pfiedstavitelem ví-

tûzn˘ch obcí za jejich aktivitu na rozvoji a podpofie venkova.

Za na‰i obec se setkání zúãastnil starosta obce Miroslav

Vaculík se svou manÏelkou. Setkání bylo zahájeno v dopo-

ledních hodinách v Rytífiském sále Vald‰tejnského paláce,

kde pfiítomné pozdravil pfiedseda Senátu Mudr. Pfiemysl

Sobotka. Jako upomínku v‰ichni pfiítomní obdrÏeli pamûtní

medaili deset let ãeského Senátu a krásnou publikaci

o Vald‰tejnském paláci. Poté následoval pfiejezd na PraÏsk˘

hrad. Po velmi krásné prohlídce reprezentaãních prostor

PraÏského hradu následovalo pfiijetí prezidentem republiky

Václavem Klausem. 
(Pokraãování na stranû 10)
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Srdeãné pfiivítání prezidentem republiky.

Pfievzetí ocenûní od pfiedsedy Senátu MUDr. Pfiemysla Sobotky.

(Pokraãování ze strany 9)
V bezmála hodinové besedû se prezident pozdravil osobnû

se v‰emi pfiítomn˘mi a v neformální besedû se zajímal

i o problémy obcí. Po pfiípitku a spoleãném fotografování se

v‰ichni rozlouãili a v autobuse se vût‰ina úãastníkÛ shodla, Ïe

to byl pro nû jeden z nejhezãích okamÏikÛ v Ïivotû.

Následoval pfiejezd do Lichten‰tejnského paláce, kde jiÏ ãe-

kal pfiedseda vlády Mirek Topolánek. I on se s kaÏd˘m osob-

nû pozdravil a v následující besedû se nejvíce hovofiilo o pro-

blémech mal˘ch obcí. V‰em tfiem pfiedstavitelÛm pfiedal

starosta na‰í obce láhev vala‰ské slivovice s nápisem Liptál-

Vesnice roku 2006. Prezident Václav Klaus navíc obdrÏel ba-

revnou publikaci o na‰í obci, kde ho zaujala zejména foto-

grafie z roku 1996, kdy mu jako tehdej‰ímu pfiedsedovi vlády

starosta obce Liptál pfiedává na Vsetínû ,,vala‰ku“, jako sym-

bol boje valachÛ za svobodu. Velmi nároãn˘, ale krásn˘ den

byl pak ukonãen ve veãerních hodinách spoleãnou náv‰tûvou

Stavovského divadla, kde dávali pfiedstavení Don Giovanni.

Podûkování za vzornû pfiipraven˘ program patfií také organi-

zátorÛm této akce, Spolku pro obnovu venkova âR, Svazu

mûst a obcí âR a ministerstvu pro místní rozvoj âR.

Miroslav Vaculík, starosta obce Liptál
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Pfiedání knihy o Liptále prezidentu republiky.

Slavnostní pfiípitek s premiérem Mirkem Topolánkem.
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Spoleãenská  kronika
ÎIVOTNÍ JUBILEA

LEDEN - ÚNOR - B¤EZEN 2007

60 let
leden ¤ehánková Jaroslava, Stfied

únor Valcháfi Vladimír, Stfied

Smilková Dana, Stfied

Valcháfiová Vûra, Stfied

65 let
leden ·imková Marie, Hofiansko

únor Tomanová Vlasta, Na ·pici

Koutná Jifiina, Na ·pici

bfiezen âala Karel, Na Hranici

70 let
leden Mikulcová Rosalie, Dolansko

LaÏová BlaÏena, Dolansko

únor Pechová Emilie, Hofiansko

bfiezen âernotová Ludmila, Stfied

75 let
leden Zívalová Jifiina, Dolansko

únor Mrlina Zdenûk, Hofiansko

Vaculíková Vûra, Na ·pici

bfiezen Kachtík Jan, Kopfiivné

80 let
bfiezen Pivodová Eva, Stfied

Vaculíková Julie, Sadová

La‰tovica Karel, Stfied

81 let
leden Obrodovská AneÏka, Stfied

únor Kováfiãíková Anna, Háj

82 let
leden Vaculíková Ludmila, Stfied

únor Smilek Josef, Lopuník

Krumpochová Drahomíra, Dolansko

85 let
leden ¤eha Josef, Na Hranici

bfiezen Obadal Josef, Sadová

Vaculíková Jarmila, Na ·pici

87 let
leden VychopÀová Ludmila, Lopuník

únor GerÏová Vlasta, Lopuník

88 let
únor Smilek Josef, Dolansko

bfiezen GerÏa Karel, Lopuník

89 let
bfiezen MatûjÛ Franti‰ka, Dolansko

94 let
leden MatûjÛ Josef, Dolansko

97 let
bfiezen Obadalová Veronika, Dolansko

OslavencÛm srdeãnû blahopfiejeme!

S≈ATKY 2006

V mûsíci listopad, prosinec 

se neuskuteãnila Ïádná svatba

P¤IHLÁ·ENI 2006

fiíjen Li‰ková Jana, Lopuník

Michálková Karolína, Lopuník

listopad Bafiina Petr, Na ·pici

âíÏková Emilie, Hofiansko

prosinec ·kubna Václav, ·kurÀÛv dvÛr

ODHLÁ·ENI 2006

fiíjen GerÏa Ivo, Hofiansko

Vilková Zlata, Jasmína, Natálie, Stfied

Navrátil Kry‰tof, Stfied

Javorsk˘ Radek, Sadová

listopad Bûlíãek Pavel, Lopuník

NAROZENI 2006

záfií Hrbáãková Sabina, Háj

Kachtík Tomá‰, Na ·pici

listopad Bafiinová Sára, Pod Hranicí

RodiãÛm blahopfiejeme! 

ÚMRTÍ 2006

fiíjen Malãík Jifií, Hel‰t˘n

listopad ¤ezníková Julie, Na Pra‰nici

prosinec Pivodová Anna, V̆ pusta

PozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.
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Îila jsem jako v‰ichni,
BÛh mi Ïivot dal,
ale jen krátce a zase mi ho vzal.
Je na tom svûtû ãlovûk pouh˘ host,
dny seãteny má v Ïití svém
a smrt je z bfiehu na bfieh most,
po kterém z temna k svûtlu jdem.

Dne 9. listopadu 2006 uplynuly 3 roky, 

co nás opustila paní 

Milena VychopÀová z Liptálu ã. 228
Vzpomíná celá rodina. Pfii‰lo kruté ráno,

nastal hrozn˘ den,
na kter˘ nám zbudou
smutné vzpomínky jen.
Pfiestalo slunce svítit,
pfiestalo pro Tû hfiát,
v‰echno rázem zmizelo,
cos mûl v Ïivotû rád.

7. fiíjna 2006 uplynuly 4 roky, co nás náhle

opustil manÏel, tatínek, dûdeãek a pradûdeãek,

pan

Josef ·krabánek z Liptálu - Háje ã. 222.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manÏelka

a dûti s rodinami.

A ti, které jsme rádi mûli,
jsou vûãnû s námi Ïiv˘mi,
Jsou s námi, nejsou osifielí
a nejsme sami ani my.

Dne 8. ledna 2007 by se doÏil 80 let 

ná‰ milovan˘ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek,

pan

Jaroslav Mrnu‰tík z Liptálu ã. 26
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

I kdyÏ pÛjdu roklí ‰eré smrti,
nebudu se bát niãeho zlého,
vÏdyÈ se mnou jsi Ty.
Tvoje berla a tvá hÛl mû potû‰í.
(ze Ïalmu Davidova)

Dne 14. ledna 2007 uplyne jeden smutn˘ rok

od chvíle, kdy nás navÏdy opustila na‰e ma-

minka a stafienka, paní

ZdeÀka GerÏová z Liptálu ã. 88
Dûkujeme v‰em, ktefií vzpomínají s námi.

Dûti s rodinami.

Hasiãi zvou na ples
Tradiãní HASIâSK¯ PLES 

se uskuteãní v sobotu 13. ledna 2007
ve 20 hodin 

v Kulturním zafiízení Liptál. 

Srdeãnû zveme v‰echny obãany 

a nejen pfiíznivce hasiãÛ na tuto 

spoleãenskou akci. 

Pfiipraveno bude jako obvykle bohaté

obãerstvení i symbolické vstupné. 

K tanci i poslechu hraje 

skupina „1+1“. 

Tû‰íme se na Vás a na první setkání 
v roce 2007!
Hasiãi Liptál

Nabídka sluÏeb 
v Liptále

âi‰tûní kobercÛ a ãalounûní 
mokrou i suchou cestou 

(vlhké max. 24 h). 

Kompletní úklid domácností 
a kanceláfií moderní technikou,
strojní klepání kobercÛ a matrací, 

ãi‰tûní oken, rámÛ dlaÏby, 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.

Pozvání na
„·tûpánskou“

si Vám dovolují touto cestou poslat

ãlenové Fotbalového klubu 
TJ Start Lipta Liptál.

·tûpánská zábava se koná 
v úter˘ 26.12.2006 od 20 hodin
v Kulturním zafiízení Liptál.

Hraje skupina „S DPH OK Band“, 
pfiipraveno je bohaté obãerstvení, 

ãepované pivo Kozel za 16 Kã.

Vstupné 50 Kã.

najdete na adrese www.liptal.cz 
nebo novû www.liptal.eu.

Pravidelnû je aktualizujeme 

a dûkujeme Vám za pochopení.

Pokud by jste mûli i Vy obãané 

nûjaké nápady a pfiipomínky 

ke zlep‰ení stránek, 

nebo jste nám chtûli pomoci, 

Va‰e námûty budou vítány.

Poãet pfiístupÛ ke dni 17.10.2006
byl: 2615. Ke dni 18.12.2006: 3295.

Stránky obce LiptálInformace - 100. v˘roãí evangelického kostela
v Liptále 2007 - Sbírka na zvon

V roce 2007 (1. ãervence 2007) se liptálsk˘ sbor i celá obec chystá oslavit

100. v˘roãí posvûcení evagelického kostela. Star‰ovstvo sboru âCE v Liptále

vyhlásilo sbírku na zhotovení nového zvonu pro liptálsk˘ch chrám Pánû, kter˘

nahradí „MozgÛv“ zvon zkonfiskovan˘ a odvezen˘ za války na v˘robu dûl.

Náklady na nov˘ zvon budou ãinit odhadem 200 tisíc korun. Bude na nûm umís-

tûn shodn˘ nápis, jako byl na pÛvodním zvonu: 

„Samému Bohu sláva a ãest“
„Zhotoven náhradou za zvon z toleranãního kostela zabaven˘ za války v roce 1942.

Posvûcen ke 100. v˘roãí posvûcení chrámu 1.7.2007.“

Pfiíspûvky je moÏné zaslat na úãet sboru: 

ã.ú. 111220858/0300 nebo pfiedat osobnû na fafie. 

Ochotn˘m dárcÛm pfiedem dûkujeme.



Ze Základní ‰koly Liptál
VáÏení rodiãe, milí pfiátelé na‰í ‰koly,

Konec kalendáfiního roku  je vÏdy pfií-

leÏitostí k bilancování toho starého.

I kdyÏ ve ‰kolství podáváme v˘roãní

zprávy aÏ v ãervnu, nûkolikrát do roka

provádíme hodnocení své vlastní práce

a plánujeme, ãemu se budeme v pfií‰tím

období vûnovat.

A na co se mohou tû‰it dûti v pfií‰tím

roce? Hned v lednu by se mûl uskuteãnit

druh˘ roãník zimní lyÏafiské ‰koly pro

nejmen‰í spojen˘ s víkendov˘m poby-

tem ve Velk˘ch Karlovicích.

Vydáme se do Prahy a budeme putovat

po památkách, které jsou o pololetních

prázdninách pfiístupny zdarma stejnû ja-

ko mûstská hromadná doprava.  V únoru

nás ãeká dal‰í roãník lyÏafiské soutûÏe,

recitaãní soutûÏ i soutûÏ Paragraf 11/55,

jejíÏ náplní je pfiedev‰ím v˘chova obãa-

na Ïijícího v demokratické spoleãnosti. 

V bfieznu se v pracovní sobotu setká-

me ve vyuãování s rodiãi, prarodiãi

i hosty z okolních ‰kol. Strávíme ve

‰kole také noc plnou pohádek.  Na po-

fiadu je celá fiada sportovních akcí, sou-

tûÏí a olympiád. Díky projektu Od

Komenského k dne‰ku se zamûfiíme na

tradice ãeské ‰koly a na to, jak vypa-

dalo vyuãování na Vala‰sku dfiíve. 

Pro nás, uãitele, rok 2007 bude vy-

kroãením do vyuãování podle vlastního

‰kolního vzdûlávacího programu.

V nadcházejících mûsících bude tento

program pfiedloÏen SdruÏení rodiãÛ

i ·kolské radû. Rozhodování o budoucí

orientaci ‰koly mají v rukou pfiedev‰ím

rodiãe, jejichÏ názory nás povedou

k vytãen˘m cílÛm. Chtûli bychom na‰i

‰kolu zamûfiit tak, aby získané poznat-

ky byly dobfie vyuÏitelné v bûÏném Ïi-

votû. Myslíme si, Ïe ‰kola by se mûla

orientovat na dobrou znalost jednoho

cizího jazyka, na v˘chovu ke zdravému

Ïivotnímu stylu a práci s informacemi.

Jestli se na‰e názory shodují s názory

‰iroké vefiejnosti /pfiedev‰ím rodiãÛ/,

budeme zji‰Èovat v lednu. Dovolím si

proto oslovit Vás, ktefií máte nebo bu-

dete mít dûti ve ‰kole, abyste se úãast-

nili diskuze o zamûfiení ‰kolního vzdû-

lávacího programu. A tuto v˘zvu ke

spolupráci prosím chápejte jako pfiíle-

Ïitost prezentovat své názory, ale i od-

povûdnost za rozhodnutí, které uãiníte,

neboÈ na fiadu let tím ovlivníte struktu-

ru pfiedmûtÛ, kter˘m se dûti budou ve

‰kole vyuãovat.

Závûrem mnû dovolte, abych Vám

v‰em popfiála Vánoce plné pohody,

vzájemného porozumûní a spoleãnû

sdílené radosti. Do nového roku pfieji

v‰em zdraví, spokojenost v osobním Ïi-

votû i v práci.

Vûra Halová, fieditelka ‰koly

Vánoãní svátky plné pohody a radost-
né znûní zvoneãkÛ ve Va‰ich srdcích po
cel˘ pfií‰tí rok

pfiejí Ïáci a uãitelé Z· Liptál

Z Matefiské ‰koly Liptál
Podzimní akce M· 

Na zaãátku tohoto ‰kolního roku  pfii-

‰lo do ‰kolky hodnû mal˘ch tfiílet˘ch

dûtí, ale pfiesto jsme se spolu s rodiãi

zúãastnili v‰ech tradiãních akcí jako

napfi. Drakiáda nebo Pochod brouãkÛ

s ohÀostrojem.

Velkou událostí bylo vyhlá‰ení na‰í

obce vesnicí roku a ani na této akci na-

‰e dûti nechybûly. Zpívali jsme pfiijíÏ-

dûjícím hostÛm pfied kulturním zafiíze-

ním a pfiipravili pro nû malé dáreãky.

Velmi zajímavé bylo tvofiivé setkání

maminek pfii malování na hedvábí ale

také zapojení nûkter˘ch dûtí do práce

spolu s nimi.

Také tradiãní „Zamykání lesa“ se

nám docela vydafiilo, i kdyÏ jsme posu-

nuli termín a zmûnili obvyklou trasu.

To asi i proto, Ïe nás tentokrát sv˘m

svût˘lkem doprovodily „lesní víly“ vy-

robené z papírového sáãku.

Moc se nám pak líbila pohádka

Klubu dûtské kultury: Zaãarovan˘ les.

A to se jiÏ blíÏil advent a my jsme ho

v pátek 1.prosince pfiivítali malou slav-

ností s „Adventní spirálou“. Dûti si po-

slechly vánoãní pfiíbûh Josefa a Marie

a po pfiipravené cestiãce z chvojí se vy-

daly pro své svût˘lko.

Adventní koncert
V nedûli 3.prosince na Adventním

koncertû v Evangelickém kostele popr-

vé vystoupily s pásmem koled i dûti

z matefiské ‰koly.

Potû‰ila nás nabídka pana faráfie

Hudce k úãasti v tomto programu, ale

pfieci jen jsme mûli obavy, zda to zvlád-

neme. Nacviãování se v‰ak s velk˘m

elánem ujala nová paní uãitelka Hana

Nechanická a ke své hfie na housle pfii-

brala i dvû dûvãata se základní ‰koly

s flétnami. V̆ sledkem bylo veselé pás-

mo, které se urãitû líbilo v‰em.

Odmûnou a velk˘m pfiekvapením by-

lo usnesení star‰ovstva evangelického

sboru, kter˘m rozhodli, Ïe v˘tûÏek

z tohoto koncertu dostanou na‰e dûti.

A protoÏe chceme více motivovat dûti

k pohybu na ãerstvém vzduchu na za-

hradû, a kolobûÏky jiÏ dosluhují, objed-

nali jsme „odráÏedla“. Dûti je dostanou

je‰tû pod stromeãek a neÏ nás s nimi

uvidíte na zahradû, vyzkou‰íme je

v prostoru herny.

V‰em Vám dûkujeme za tuto krásnou

koledu a zveme Vás: „Pfiijìte se podívat!“
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„âertovské koledování 
a vánoãní zpívání“

- to byla pfiedvánoãní besídka v pá-

tek 8.prosince, na které se se‰li v‰ich-

ni rodiãe, prarodiãe a známí, aby se

podívali na veselé ãertování na‰ich,

maminkami kouzelnû nastrojen˘ch

ãertíkÛ.

Pod vedením Lucifera Honzíka pfii-

kládali pod kotel, hudrovali, stra‰ili

a dokonce i cviãili.

Vánoãní, zasnûÏenou náladu nám

pak navodily dûvãátka - snûhové vloã-

ky, které tak snûÏily, Ïe pak postavily

i snûhuláka.

Spoleãnû je‰tû v‰echny dûti zazpí-

valy vánoãní koledy a dokonce si vy-

koledovaly od Mikulá‰e malou nadíl-

ku.   

Pfii spoleãném posezení u sladkostí

a ovocného salátu, kter˘ pomáhaly

vyrobit dûti, jsme je‰tû vykrajovali vá-

noãní ozdoby z voskov˘ch pláství,

zdobili polystyrénové zvoneãky a uãi-

li se skládat vánoãní hvûzdy.

Doufám, Ïe se v‰em rodiãÛm, ale

i dûtem toto krátké setkání v advent-

ním ãase líbilo a zapomnûli pfii nûm

alespoÀ na chvíli na v‰echny pfiedvá-

noãní starosti.

Doma v‰echno krásnû voní a ta vÛnû
napoví,
Ïe Vánoce pfiicházejí a peãe se cukro-
ví.
V‰ichni pfii tom pomáhají, voní cu-
krem, vanilkou,
dûtem se pak veãer sná‰í zvlá‰tní sen
nad post˘lkou:
Na nebi, kde jindy svítí mûsíãek, visí
bíl˘ vanilkov˘ rohlíãek,
hvûzdiãky jsou ze zázvorek, Veãernice
z marcipánu, 
vítr vozí cukroví v ofií‰kovém eroplá-
nu… 

Krásné Vánoce, sladké sny, hodnû

pohody a hodnû zdraví a ‰tûstí v no-

vém roce pfiejí dûtem i v‰em dospûl˘m

zamûstnanci Matefiské ‰koly v Liptále

A co je‰tû do vánoc ?
Vyrábûli jsme ozdoby a za‰li obyva-

telÛm liptálského penzionu nazdobit

stromeãek a zazpívat koledy. Taky po-

jedeme do Charity na Horní mûsto na

Vsetín a hlavnû - budeme mít bohatou

nadílku pod vánoãním stromeãkem ve

‰kolce!

Za pfiíspûvek na v‰echny hry, hraãky

a kolobûÏky dûkujeme rodiãÛm a v‰em,

ktefií pfiispûli do sbírky na adventním

koncertû v evangelickém kostele.  

Dopis

JeÏí‰ku, jestli to pobere‰, tak nám,
prosím Tû, pfiines:

Pro AneÏku kolobûÏku, pro Vojtí‰ka
kolo, pro maminku motocykl, ráda jez-
dí sólo.

Pro tatínka velké auto, nejlíp auto-
bus, vypravoval pod hvûzdami - mám
rád Velk˘ vÛz!   

Eva Krausová, fieditelka M·

Stromeãku vstávej, ovoce dávej, umyj se, ustroj se, je ·tûdr˘ den

Pohodové vánoce a hodnû zdraví v novém roce pfiejí dûti a zamûstnanci M· Liptál

- 15 -



Ze Základní ‰koly pfii Dûtském domovû Liptál

V˘roãí 100 LET

Vítání obãánkÛ

V budovû Základní ‰koly pfii Dût-

ském domovû Liptál vypukl v úter˘

17.10. 2006 poÏár. Zalarmována je

jednotka Hasiãského záchranného sbo-

ru ze Vsetína. Zanedlouho jsou Ïáci

shromáÏdûni pfied ‰kolou a obãané ob-

ce svûdky pfiíjezdu dvou hasiãsk˘ch

vozidel. Poãet dûtí a pedagogÛ je zkon-

trolován, ale pfiesto je objekt prohléd-

nut hasiãi s d˘chacími pfiístroji pro pfií-

pad, Ïe nûkdo zÛstal uvnitfi. Potom uÏ

se pfiihlíÏející jen smutnû dívají, jak ha-

siãi rychle natahují hadice, lokalizují

ohnisko poÏáru a mafií nadûji ÏákÛ na

neplánované prázdniny. 

Brzy je po ohni a poÏární cviãení

je ukonãeno. V‰e dopadlo na v˘bor-

nou. Hasiãi je‰tû na poÏádání pfiedvá-

dûjí, co dokáÏe moderní technika a pfii-

dávají pár záÏitkÛ a zku‰eností z praxe.

Tímto jim za zásluÏnou a ãasto ne-

bezpeãnou práci dûkujeme.    

Mgr. Jifií Chalánek, uãitel

KDO JE P¤IPRAVEN, 
NEB¯VÁ ZASKOâEN…

V̆ roãí zaloÏení oslaví v roce 2007

Základní ‰kola pfii Dûtském domovû

Liptál. Na pamûtní desce je napsán text:

„Na vûãnou pamûÈ Msgre Franti‰ka
·tûpána, zakladatele tohoto ústavu 1936.

Kdo pfiijme jedno z maliãk˘ch tûchto
ve jménu mém, mne pfiijímá. Mt.18,5.
ZaloÏeno 1907“

Od dûtí jsme na obecní úfiad dostali

kalendáfiík, kde je toto v‰e vyfoceno.

A je‰tû pfiání, které posíláme prostfied-

nictvím na‰eho zpravodaje i Vám:

AÈ je hodnû dáreãkÛ

u Va‰eho stromeãku.

V kaÏdém aÈ je zabalen

jeden ‰Èastn˘ v‰ední den.

Pfiejí malí i velcí ze Z· pfii DD Liptál

Je to taková malá v˘jimka, která

ov‰em stojí za pov‰imnutí: letos se totiÏ

narodilo tolik dûtí, Ïe se ãlenky obãan-

ské komise rozhodly udûlat i mimofiád-

né podzimní vítání obãánkÛ, protoÏe na-

jedenkrát by jich bylo na jafie opravdu

hodnû! Z toho máme velkou radost

a pfiejeme si v‰ichni: jen tak dál! Vítání

se tedy uskuteãnilo v nedûli 12. listopa-

du 2006 v zasedací místnosti OÚ Liptál.

Pozvání pfiijali a dárek obdrÏeli:

rodiãe Obadalovi s Ivetkou, Dolansko

rodiãe Kirchnerovi s Adélkou, Hofiansko

rodiãe Sommerovi s JoÏkou, Dolansko

rodiãe Hrádkovi s Leniãkou, Dolansko

rodiãe Trochtovi s Adámkem, Stfied

rodiãe Nûmeãkovi s Barborkou, Pusté
rodiãe Michálkovi s Karolínkou, Lopuník.

Pfiejeme v‰em a zvlá‰È dûtem hodnû
zdraví a ‰tûstí do dal‰ího Ïivota a aÈ
nám pofiádnû rostete!

Na jafie se budeme tû‰it na Sabinku
Hrbáãkovou, Tomá‰ka Kachtíka, Mireãka
Malãíka, a dal‰í a dal‰í!

Jana Vráblíková

Rodiãe Hrádkovi s dcerou Leniãkou.
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Beseda se seniory

8. Mikulá‰ská jízda Liptálem

Jako kaÏdoroãnû se i letos v sobotu

2. prosince 2006 uskuteãnilo v Kulturním

zafiízení obce Liptál tradiãní posezení

s dÛchodci. V‰echny pfiivítal starosta

obce, byli pfiedstaveni i nûktefií noví

ãlenové Zastupitelstva obce Liptál,

zvoleni v podzimních volbách. V pfii-

praveném programu vystoupil Sbor Ïen

Rokytenka FoS Lipta Liptál, a jiÏ pfii

vstupu a potom k volné zábavû v lido-

vém tónu hrála paní „revizorka“

Jarmila Billová se sv˘m triem. Perlou

programu bylo vystoupení pravého va-

la‰ského odzemkáfie Lubo‰e Oravce,

kter˘ si jistû zaslouÏil obdiv. VÏdy po-

tû‰í i náv‰tûva Mikulá‰e s druÏinou,

kter˘ v‰em pfiipomene, jak to b˘valo

kdysi dávno ... Dûkujeme v‰em za pfií-

pravu a organizaci této akce a za milou

spoleãnost v‰em úãastníkÛm.

Jana Vráblíková

Je jiÏ tradicí, Ïe Liptálem Mikulá‰ ne-

chodí pû‰ky, ale vozí se svou druÏinou

na voze. I leto‰ní Mikulá‰ká jízda neby-

la v˘jimkou. Mikulá‰ská druÏina vyrazi-

la tentokrát jiÏ v sobotu 2.12. na voze pl-

ném dárkÛ pro hodné dûti a pytlem uhlí

pro ty zlobivce. Sotva sotva to koníci

Mí‰a a Pejo‰ stafiíãka „Baronkového“

(Pavla Valcháfie) utáhli. Bûhem dlouhé

cesty ze ·pice aÏ do Dolanska, nav‰tívil

Mikulá‰ mnoho dûtí, ale také se zastavil

na besedû s dÛchodci v Kulturním zafií-

zení Liptál, kde si spoleãnû zazpívali

známou koledu. Doufáme, Ïe Mikulá‰

pfiinesl v‰em v‰echno, co si pfiáli a uÏ se

tû‰í na pfií‰tí rok.

FoS Lipta Liptál tímto dûkuje v‰em

za podporu v roce 2006 a pfieje hodnû

zdraví, ‰tûstí, lásky a spokojenosti v ro-

ce 2007.    

Za v‰echny Andrea âalová

BohosluÏby bûhem svátkÛ v evangelickém kostele v Liptále
nedûle ·tûdr˘ den 24.12.2006 - 10:00 hod.

pondûlí 1. svátek vánoãní 25.12.2006 - 10:00 hod. - Veãefie Pánû

úter˘ 2. svátek vánoãní 26.12.2006 - 10:00 hod. - Sborov˘ dÛm, faráfi J.Palán, Huslenky

nedûle Silvestr 31.12.2006 - 17:00 hod.

pondûlí Nov˘ rok 01.01.2007 - 10:00 hod. - Veãefie Pánû

Ve Lhotû u Vsetína na obecním úfiadû:

pondûlí 1. svátek vánoãní 25.12.2006 - 14:00 hod. - Ne‰por s Veãefií Pánû

BohosluÏby bûhem svátkÛ v katolickém kostele v Liptále
nedûle ·tûdr˘ den 24.12.2006 - 8:50 hod. a „PÛlnoãní“ - 20:00 hod.

pondûlí 1. svátek vánoãní 25.12.2006 - 8:50 hod.

úter˘ 2. svátek vánoãní 26.12.2006 - 8:50 hod.

nedûle Silvestr 31.12.2006 - 8:50 hod.

pondûlí Nov˘ rok 01.01.2007 - 8:50 hod.
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Adventní koncert

Dûtská vánoãní slavnost

Pomalu ale jistû se k nám pfiiblíÏil

ãas Vánoc a s ním i úzce spjat˘ Advent.

Pfii této pfiíleÏitosti byl na první

Adventní nedûli, tak jako kaÏd˘m ro-

kem uspofiádán Adventní koncert kona-

n˘ v liptálském evangelickém kostele

ve spolupráci s Obecním úfiadem

Liptál.

Koncert mûl zaãít zhruba úderem tfie-

tí hodiny odpolední a tudíÏ první lidé

zaãali obsazovat místa v kostele jiÏ nû-

kolik minut pfiedem. Proto také mohl

koncert zaãít v pfiedem stanoven˘ ãas. 

V‰e zaãalo slavnostní fanfárou v po-

dání Liptálské dechovky a poté pfiícho-

dem pana faráfie Jana Hudce, jenÏ celou

tuto akci uvedl a spoleãnû pozdravil

pfiítomné i s místostarostkou obce

Vûrou Dostálovou. Zmínil se o tom,

proã se tento koncert koná, kdo v nûm

bude úãinkovat a Ïe jsme se rozhodli,

Ïe to bude tzv. z vlastních zdrojÛ, kdyÏ

je v Liptále tolik muzikálních lidí. A ta-

ké dodal jednu technickou, ale za to,

myslím si, dosti dÛleÏitou informaci,

a sice: Ïe v tomto kostele nebylo zvy-

kem, aby lidé tleskali a bylo to podklá-

dáno rÛzn˘mi dÛvody, av‰ak pan faráfi

v‰em sdûlil, Ïe potleskem se rozhodnû

nic nezkazí, spí‰e naopak. 

PrÛbûh celého koncertu byl také sa-

mozfiejmû  pfiedem dán, vystoupili

v nûm postupnû: Liptálská dechovka,

Pûveck˘ sbor âCE Liptál, dûti M·

Liptál, sbor Ïen Rokytenka FoS Lipta

Liptál, kytarové duo Honza GerÏa

a Jara Londa, pûveck˘ sbor Z· Liptál,

Evangelická mládeÏ Liptál. V‰e se tedy odehrávalo podle programu, jeÏ mûl té-

mûfi kaÏd˘ náv‰tûvník koncertu k dispozici pro lep‰í orientaci a pfiehlednost.

KaÏdé z vystoupení bylo prokládáno ãtením Evangelia podle Luká‰e  z ekume-

nické Bible. V kostele bûhem koncertu vládla velmi pfiíjemná a poklidná nálada

s nádechem pfiicházejících Vánoc umocnûná obãasn˘m vfiel˘m potleskem, jeÏ jis-

tû pro v‰echny úãinkující pÛsobil jako hezká odmûna za jejich snaÏení. Po více

neÏ hodinû a pÛl bylo v‰e zakonãeno spoleãnû zazpívanou písní: „Narodil se

Kristus Pán“, po níÏ se v‰ichni zaãali pomalu rozcházet. Úãinkující byli je‰tû pa-

nem faráfiem pozváni  na poho‰tûní do farního domu, které rádi pfiijali. 

Tento adventní koncert se dozajista podle ohlasÛ tûch, co jej nav‰tívili, velmi

povedl a stal se pfiíjemn˘m zpestfiením první adventní nedûle jiÏ pomalu konãící-

ho roku 2006.

Z koncertu byl pofiízen videozáznam, kter˘ bude uloÏen na evangelické fafie

a obecním úfiadû, kde je omezen˘ poãet urãen i k prodeji. V̆ tûÏek z dobrovolné-

ho vstupného byl vûnován matefiské ‰kolce na zakoupení nov˘ch hraãek a kolo-

bûÏek pro dûti. 

Honza GerÏa, Vsetín, Liptál

Foto Bafiinovi

se uskuteãnila v kostele âesko-

bratrské církve evangelické v Liptále

v nedûli 17.12.2006. Aby byla vánoã-

ní atmosféra úplná, chybûlo nám tro-

‰ku toho sníÏku, zatím bylo jen hlad-

ko, kdyÏ jsme se na 17 hodinu blíÏili

ke kostelu. Ale to nic nevadilo!

V kostele na nás ãekal nazdoben˘ vá-

noãní strom a krásné vánoãní fiíkání

tûch nejmen‰ích, kter˘m nûkdy tro‰ku

musela pomoct alespoÀ svou blízkou

pfiítomností maminka, aÏ po ty uÏ

i vût‰í. Vidûli jsme i divadelní v˘stu-

py mal˘ch hercÛ v kost˘mech, na kte-

r˘ch také zapracovaly maminky, ba-

biãky i tatínci. V‰ak také v‰echny dûti

byly nakonec za svou snahu odmûnû-

ny balíãkem. V‰echna fieãená slova

i písnû MládeÏe nebo v‰ech pfiítom-

n˘ch - v‰echno toto by nás - malé

i velké - mûlo vést k zamy‰lení nad

smyslem a krásn˘m posláním Vánoc.  

Jana Vráblíková, 

foto Blanka Vaculíková
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âtyfiikrát „Narodil se Kristus Pán“
KaÏd˘ ví, Ïe tato slova patfií ke staré

vánoãní písni. PÛvod má v 15. století

v dobû husitské. Za ta staletí se stala

symbolem ãesk˘ch Vánoc. Víc neÏ pût

set let pfiiná‰í její melodie i slova radost

a probouzí nadûji v srdcích v‰ech, kdo

ji zpívají. Také v liptálsk˘ch  rodinách

znûla tato krásná píseÀ o kaÏdém

·tûdrém veãeru. Tfieba nûjak takhle:

·tûdr˘ veãer 1780 u Hru‰kÛ 
na pasekách

V dfievûné chalupû je pfiíjemnû vyto-

peno,  v lese najde‰ dfieva dost. U pece

se hfieje stafienka, v rohu na posteli leÏí

nemocn˘ stafiíãek. Na stole mísa vafie-

n˘ch zemákÛ a o‰atka su‰en˘ch jablek

a trnek. Matka pfiedãítá ze staré Bible

proroctví o vysvobození, které pfiinese

narozen˘ Kristus. Sedm dûtí okolo sto-

lu to poslouchá, osmá Aniãka si nûco

brouká v kolébce. Otec chybí. Tomá‰

Hru‰ka, jeden z vÛdcÛ vala‰ského

evangelického povstání, pro‰el hradi‰È-

sk˘m vûzením a teì je kdoví kde

v Uhrách na robotû. TûÏko se Ïije bez

hospodáfie. Proto se matka Rozína

modlí : Narozen˘ Kriste, zachovej otce

pfii Ïivotû a dej nám v dal‰ím roce po-

Ïehnané shledání. A nejstar‰í Janek do-

dává: ..a aÏ se taÈka vrátí, abysme moh-

li svobodnû vyznávat na‰i víru. Na to

matka: V‰ak sa neboj, Janíãku. Str˘c

BlizÀákÛ z Ho‰Èálkové teì do‰el

z Tû‰ína. Tam sa potkal s rádcem  rus-

kého cara a ten slíbil, Ïe sa jeho pán

pfiimluví u na‰eho císafie Josefa. NeÏ

sleze sníh, dá nám Pán BÛh svobodu…

Pak se spoleãnû pomodlili Otãená‰,

a jak babka  od pece zanotovala, v‰ich-

ni se pfiidali: Narodil se Kristus Pán,
veselme se, z rÛÏe kvítek vykvet nám,
radujme se!

·tûdr˘ veãer 1944 u Vali‰Û 
na liptálské fafie

Peãlivû nazdoben˘ stromeãek s pra-

v˘mi svíãkami nesmûl chybût ani v tûÏ-

k˘ch váleãn˘ch letech. Pan faráfi pfieãe-

tl vánoãní evangelium, a pak mûl

dlouh˘ v˘klad, skoro kázání. Dûti uÏ

netrpûlivû  posedávaly na Ïidlích a taj-

nû zahlédaly pod stromeãek. I kdyÏ

maminka varovala, Ïe tam nic nebude,

protoÏe je bída, pfiece se tam bûlalo nû-

kolik balíãkÛ. Maminka ve svém lásce

dokázala  vÏdycky nûco sehnat. Zvlá‰tû

kdyÏ ‰tûdfií farníci nezapomínali na

svého past˘fie a jeho rodinu a vÏdycky

donesli na faru nûco dobrého na zub,

i kdyÏ sami moc nemûli A tak na bílém

ubruse vonûla vánoãka a z kuchynû do-

konce nûco od masa. NeÏ  se rozdají

dárky fiekne tatínek: Dnes musíme

Pánu Bohu podûkovat za dva americké

letce. Teì uÏ vám to mohu prozradit.

Nûmci je sestfielili u Brodku a oni do‰li

za pût dní aÏ sem, zmrzlí, unavení.

U Mrnu‰tíkÛ na Bafiinách se o nû po-

starali; Fanynka pfiece byla v Americe,

a tak se s nimi dobfie domlouvala. Pfied

pár dny je tajnû pfiivedla k nám do kos-

tela. Poradil jsem jim, aby se NûmcÛm

vzdali; Ïe partyzáni by je nepfiijali,

a kdyby se skr˘vali po chalupách, je‰tû

by pfiivedli mnoho lidí do ne‰tûstí.

Nûmci mají z AmeriãanÛ strach a s vá-

leãn˘mi zajatci zacházejí dobfie. A já

myslím, Ïe uÏ to do konce války nûjak

vydrÏí; vÏdyÈ Rusové i Ameriãané teì

Nûmce tlaãí a na jafie musí pfiijít vítûz-

ství. - Pomodlili se, ale na dárky je‰tû

nedo‰lo. Alice je‰tû zazpívala anglic-

kou koledu o dobrém králi Václavovi

a Daník ji pfiitom doprovázel na harmo-

nium. A pak si je‰tû maminka pfiála pí-

seÀ Narodil se Kristus Pán… JenÏ pro-
rokován jest, veselme se, ten na svût
poslán jest, radujme se!

·tûdr˘ veãer 1952 u Gojn˘ch
v Liptále

V prosté svûtnici rozzáfien˘ vánoãní

strom. Pod ním praktické dárky, na kte-

ré se ‰etfiilo cel˘ rok: ponoÏky, papuãe,

ko‰ile. K veãefii smaÏená ryba a zemá-

ky. Matka, otec a dvû dcery proÏívají

sváteãní veãer ve stísnûné náladû. Je‰tû

vloni jich tu sedûlo ‰est, dnes tu v‰ak

Eda a Ota chybí. Za údajnou protistátní

ãinnost byli zjara odsouzeni k nûkoli-

kaletému vûzení, kaÏd˘ „sedí“ jinde.

Eda v Jáchymovû, Otík v Zámrsku.

My‰lenky v‰ech u stolu se nesou za

uvûznûn˘mi. Kdyby jim aspoÀ mohli

poslat nûco k jídlu! Ve vûzení je jídla

stále nedostatek, zvlá‰È pro mladé, vûã-

nû hladové chlapy. ReÏim je ale krut˘.

Otu chce rodina nav‰tívit po svátcích -

budou spolu moct hovofiit jen na dálku

pfies velkou místnost. Ale u Edy ná-

v‰tûva moÏná není. KdyÏ si pí‰ou dopi-

sy, pfieãte si je napfied cenzor a vy‰krtá

v‰ecko, co se mu nezdá. Domácí

v Liptále si teì ãtou OtíkÛv dopis:

Drazí, ‰koda, Ïe nemÛÏu b˘t o Váno-

cích s vámi…Smutn˘ ·tûdr˘ veãer.

A kolik jich je‰tû bude? Jestlipak se vÛ-

bec je‰tû nûkdy shledáme? Rodina se

modlí Otãená‰ a pak se kaÏd˘ v duchu

pfiidává s jedinou prosbou: BoÏe,

ochraÀuj ty na‰e drahé a pfiiveì je zase

mezi nás. Amen. Nikomu není moc do

zpûvu. Pak otec vstane, vytáhne jindy

nepouÏívané housle a spustí, jak se to

nauãil jako kluk: Narodil se Kristus

Pán…Ta píseÀ má v sobû  sílu, které se

nedá odolat. Jistû ji zpívají také na‰i

ogafii ve vûzení. KéÏ je narozen˘

Kristus s nimi a dá jim radost a pokoj.

„âlovûãenství na‰e, veselme se, ráãil
vzíti na se, radujme se!“

·tûdr˘ veãer  2006 v jedné rodinû
v Liptále

Maminka dosmaÏuje v kuchyni kap-

ra, salát má hotov˘ uÏ od rána, aby se

pûknû rozleÏel. V ob˘váku rozsvícen˘

vánoãní stromek, pod ním hafol dárkÛ.

Dûti s tatínkem sedí u televize. Pfie-

tahují se o dálkov˘ ovladaã. Haniãka

chce vidût pohádku, Jarek rockov˘

koncert. Nervûte se a nefivûte!, rozãilu-

je se tatínek sedící u rozpit˘ch láhví sli-

vovice a piva..a pfiepnûte mnû to na

„Ordinaci v rÛÏové zahradû“. Haniãka

breãí a Jarek si dává na u‰i sluchátka

od diskmena. Do toho  maminka z ku-

chynû volá, Ïe veãefie je hotová. Nikdo

se tu sice nepostil a nevidûl zlaté pra-

sátko, takÏe hlad nepociÈují, ale k jídlu

se dvakrát pobízet nedají. Na stole po-

krytém sváteãním ubrusem hofií ãtyfii

svíãky adventního vûnce. StÛl je pfiepl-

nûn mísami se sladkostmi, jiÏním ovo-

cem a láhvemi s alko i nealko nápoji.

Matka pfiiná‰í  vrchovat˘ talífi nejdfiív

otci. Tak se do toho dejme, praví otec

a bere do ruky pfiíbor. Ale Haniãka ho

pfieru‰í. A to se ani nepomodlíme?

Vloni u dûdy jsme se pfied veãefií mod-

lili Otãená‰ a zpívali koledy. A bylo to

pûkné. - A proã by se to mûlo dûlat?

Snad je‰tû nevûfií‰ na JeÏí‰ka! Ten je

dobr˘ tak akorát na to, aby si obchod-

níci nacpali kapsy a lidi aby se  najedli

a napili. Já si teda ·tûdr˘ veãer  nûja-

k˘m modlením kazit nebudu! Tak dob-

rou chuÈ. - Do dusné rodinné atmosféry

zpívá z televize Karel Gott koledu

Narodil se Kristus Pán. Goliá‰ olou-
pen, veselme se, ãlovûk jest vykoupen,
radujme se! Z Ïivota ãistého, z rodu
královského, nám, nám narodil se.

Podle skuteãn˘ch událostí volnû

zpracoval Jan Hudec, faráfi
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Datum: Den Název akce: Pofiadatel: Kde:
13.01. so Hasiãsk˘ ples SDH Liptál KZ
21.01. ne V̆ roãní schÛze SDH SDH Liptál ·J nebo KZ
27.01. so Diskotéka FK TJ Start Lipta Liptál KZ
únor so Rodiãovsk˘ ples SR, Z· Liptál KZ
10.02. so 62. Vala‰sk˘ bál FoS Lipta Liptál KZ
17.02. so Mysliveck˘ ples Myslivecké sdruÏení Brdisko Liptál KZ
únor LyÏafisk˘ kurz pro I.st. Z· Liptál LyÏafisk˘ vlek
bfiezen LyÏafiské závody Z· Liptál, rodiãe LyÏafisk˘ vlek

O pohár ·tûpána kováfie u Pily Cedidla
bfiezen Volby star‰ovstva a kurátora Sbor âCE Liptál Kostel âCE Liptál
02.03. pá Taneãní kolona Z· Liptál KZ
09.03. pá Semináfi FoS Lipta Liptál KZ
10.03. so Starodávn˘
11.03. ne
16.03. pá Ma‰karní disko FK TJ Start Lipta Liptál KZ
31.03. so Vítání jara-babsk˘ turnaj Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál Tûlocviãna Z·
07.04. So Velikonoãní zábava SDH Liptál KZ
duben so Ko‰t liptálské slivovice Restaurace U KleskÛ Rest. U KleskÛ
duben so Sbûr Ïelezného ‰rotu SR pfii ZÂ Liptál obec
28.04. so Hasiãská pouÈ - Host˘n SDH Liptál Host˘n
kvûten Sbûr ‰atstva aj. OÚ Liptál, Diakonie Broumov OÚ
kvûten ne Vítání obãánkÛ Obãanská komise Liptál VZM
kvûten so Svoz velkoobjemového OÚ Liptál obec

a nebezpeãného odpadu
ãerven pá Besídka M· M· Liptál KZ
ãerven so Dûtsk˘ den TJ Star Lipta Liptál, Areál TJ

Z· a SR Liptál, SDH Liptál  
08.06. pá 20. Dûtské FoS Lipta Liptál KZ
09.06. so Folklórní dny Obec Liptál KA
10.06. ne V̆ stava dûtí M· Liptál Z· Liptál - druÏina Obec
ãerven pá Absolventsk˘ veãírek Z· a SR pfii Z· Liptál KZ
30.06. so 10. Vala‰sk˘ big-beat fest Petr Vaculík, Lhota KA
01.07. ne 100. v˘roãí posvûcení Sbor âCE Liptál Kostel âCE Liptál

kostela âCE Liptál
06.07. Pálení hranice-sv. Jana Husa âCE Liptál BaÈková
07.07. so Hasiãská soutûÏ + zábava SDH Liptál areál TJ
14.07. so Taneãní zábava FK TJ Start Lipta Liptál KA
14.07. so Hasiãská soutûÏ - Doma‰ov SDH Liptál Doma‰ov
ãervenec pá Turnaj v malé kopané TJ Start Lipta Liptál areál TJ
ãervenec so Myslivecká zábava Myslivecké sdruÏení Brdisko Liptál KA
18.08. so Taneãní zábava Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál KA
srpen so Taneãní zábava SR pfii Z· Liptál KA
22.08. st MFF FoS Lipta Liptál KZ
aÏ -- 38. Liptálské Obec Liptál KA
27.08. ne slavnosti 2007 Obec
fiíjen Pochod brouãkÛ, ohÀostroj Z· a OÚ Liptál obec
listopad ne Vítání obãánkÛ KOZ, OÚ Liptál VZM
01.12. so Beseda s dÛchodci Obec Liptál KZ
01.12. so Mikulá‰ská jízda FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
prosinec ne Adventní koncert âCE a OÚ Liptál Kostel âCE
08.12. so 4. Mikulá‰sk˘ volejbalov˘ Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál Tûlocviãna Z·

turnaj Liptál
smí‰en˘ch druÏstev

08.12. so Mikulá‰ská zábava SDH Liptál KZ
prosinec Neseme Vám Vánoce M· a OÚ Liptál DPS Liptál
prosinec Vánoãní besídka Z· pfii DD Liptál KZ Liptál
prosinec Vánoãní besídka Malá Lipta, FoS Lipta KZ Liptál 
prosinec Nedûlní vánoãní besídka âCE Liptál Kostel âCE
26. 12. st ·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
U akcí, kde není uveden pfiesn˘ datum, dosud pofiadatelé termín neoznámili. Proto Ïádáme v‰echny pofiadatele, aby tyto si co
nejdfiíve zadali termíny. Plán akcí bude schvalována na následujícím zasedání Zastupitelstva obce Liptál ã.3. Akce pofiádané mi-
mo tento plán budou schvalovány zastupitelstvem jednotlivû. V tomto pfiípadû musí pofiadatelé podat zvlá‰tní písemnou Ïádost.
Zde je nutn˘ pfiedstih asi 2 mûsíce (dal‰í schÛze ZO).
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 - 2007


