
LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

Návštěva prezidenta v Liptále - 14. 3. 2007

V dne‰ním ãísle najdete:
● Z jednání zastupitelstva ● Vzácná náv‰tûva v na‰í obci

● Rozpoãet obce na rok 2007 ● Ko‰t slivovice

● Spoleãenská kronika ● Na‰e církev v regionech

leden - bfiezen 2007
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Usnesení ã. 2 ze dne 20. 12. 2006 

- ZO Liptál

- schvaluje jednací fiád Zastupitelstva

obce Liptál

- bere na vûdomí informace z jednání

rady obce ã. 1 ze dne 13.11.2006 a ã.

2 ze dne 18.12.2006

- bere na vûdomí zápis z dílãího pfie-

zkoumání hospodafiení obce Liptál za

rok 2006

- schvaluje 3. zmûnu rozpoãtu na 2006

ve v˘‰i 31.226.600,- Kã - pfiíjmy

a 31.226.600,- Kã - v˘daje

- souhlasí fie‰it poloÏku Z· v lednu 2007

aÏ pfiijdou faktury za el. energii a plyn

- schvaluje hospodafiení obce podle

rozpoãtového provizoria aÏ do doby

schválení rozpoãtu na 2007

- schvaluje ãleny finanãního v˘boru -

pfiedseda: Ing. Miroslav Hrádek, ãle-

nové: Lubomír Vaculík a Ing. Jifií Hala

- schvaluje ãleny kontrolního v˘boru -

pfiedseda: Josef Fiala, ãlenové: Milan

Bofiuta, Jan Mrnu‰tík

- schvaluje ãleny stavební komise -

Ing. Jaroslav DaÀa, Ing. Michal

Trochta, Vûra Dostálová

- bere na vûdomí informace o pracov-

ní náplni a úkolech starosty, místosta-

rosty, rady, v˘borÛ a komisí a vyz˘vá

starostu a místostarostu k jejich dal‰í-

mu dopracování

- ukládá zastupitelÛm obce Liptál, aby

do 15. 1. 2007 podali písemné návrhy

do volebního programu 2007 - 2010

- schvaluje zmûnu ã. 6 územního plá-

nu sídelního útvaru Liptál dle pfiílohy

ã. VII

- vymezuje závaznou ãást zmûny ã. 6

územního plánu sídelního útvaru

Liptál dle pfiílohy ã. VIII

- bere na vûdomí vyhodnocení stano-

visek dotãen˘ch orgánÛ státní správy,

vyhodnocení pfiipomínek a stanovis-

ko nadfiízeného orgánu územního plá-

nování dle pfiílohy ã. III., V., VI

- vyhla‰uje závaznou ãást zmûny ã. 6

schváleného územního plánu sídelní-

ho útvaru Liptál obecnû závaznou vy-

hlá‰kou

- schvaluje uzavfiení smlouvy o bu-

doucí smlouvû o zfiízení vûcného bfie-

mene na vodovodní pfiípojku k objek-

tu hfibitova v Liptále, na parc. ã.

145/3 v k.ú. Liptál

- schvaluje odmûny neuvolnûn˘m ãle-

nÛm ZO Liptál v plné v˘‰i podle zá-

kona ã. 50/2006 Sb.

- doporuãuje ponechat ãástku 300,-

Kã za odpad na osobu a rok

- bere na vûdomí informace fieditelky

Z· o radû ‰koly a zastupování z fiad

zastupitelstva obce

- schvaluje sloÏení hodnotící komise:

Ing. DaÀa Jaroslav, Ing. Trochta

Michal a Dostálová Vûra, pro v˘bûro-

vé fiízení stavby „Oprava místní ko-

munikace Liptál - Lopuník“

- schvaluje oslovení firem: Vodo-

hospodáfiské a dopravní stavby Vse-

tín, Beton SPH Bystfiice nad Per‰tej-

nem a vsetínskou firmu Martin

Urban, bratfií HlavicÛ, Vsetín, pro v˘-

‰e uvedenou stavbu

Usnesení ã. 3 ze dne 21. 03. 2007

ZO Liptál: 

- schvaluje zápis ã. 2 ze dne 20. 12. 2006 

- bere na vûdomí kontrolu usnesení ã.

2 ze dne 20. 12. 2006 

- bere na vûdomí informace z jednání

Rady obce Liptál ã. 3 ze dne 5. 2.

2007 a ã. 4 ze dne 5. 3. 2007

- schvaluje finanãní pfiíspûvky pro:

- Farní sbor âeskobratrské církve evan-

gelické Liptál - zvon - 25.000,- Kã,

- ¤ímskokatolická farnost Liptál -

opûrná zeì - 25.000,- Kã,

- Základní ‰kola pfii Dûtském domovû

Liptál - kalendáfi - 10.000,- Kã,

- Nadûje, obãanské sdruÏení Vsetín -

10.000,- Kã,

- Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií,

Vizovice - 10.000,- Kã

- schvaluje zru‰ení platby za odvoz

domovního odpadu paní Natálii

Rusové (Liptál 226), trvale bytem

Austrálie

- zamítlo Ïádosti o prominutí platby za

odpad (Ing. J. Marková, L. Obada-

lová, K. Nûmeãková) a Ïádost Z.

Vilkové o vrácení pfieplatku za odpad

za rok 2006

- urãuje ãlena zastupitelstva obce

Liptál Vûru Dostálovou, aby ve spo-

lupráci s pofiizovatelem Mûstsk˘m

úfiadem Vsetín - odborem územního

plánování, stavebního fiádu a dopravy

zastupovala obec Liptál pfii pofiizová-

ní nového územního plánu.

- schvaluje odmûny neuvolnûn˘m ãle-

nÛm Zastupitelstva obce Liptál v plné

v˘‰i podle zákona ã. 50/2006 Sb.

- schvaluje akce financované z Progra-

mu obnovy venkova,  jedná se o:

- udrÏovací práce na budovû fotbalo-

v˘ch ‰aten,

- obnova sociálního zafiízení v budo-

vû OÚ,

- rekonstrukce chodníku u Z·,

- v˘mûna oken na OÚ,

- pofiízení nábytku do poãítaãové

uãebny Z·

- schvaluje Strategick˘ rozvojov˘ do-

kument obce Liptál na roky 2006 -

2010 bez bodu „pfiíprava publikace

Liptál na pfielomu století 1994 - 2010“

- schvaluje rozpoãet obce Liptál na

rok 2007 ve v˘‰i 13.043.000,- Kã -

pfiíjmy a 13.043.000,- Kã - v˘daje

- schvaluje Petici proti diskriminaci

obyvatel venkova organizovanou

Spolkem pro obnovu venkova âR

- schvalujeplán kulturních akcí na rok 2007

- schvaluje starostu Miroslava Vaculí-

ka jako zástupce obce na valnou hro-

madu VaK Vsetín

- bere na vûdomí informace o náv‰tûvû

prezidenta republiky Václava Klause

v Liptále 14. 3. 2007 a zhotovení CD

z fotek a videozáznamu na DVD

- bere na vûdomí informace o ãinnosti

OPS Pomnûnka a o odstoupení Ing.

Vitáska z funkce fieditele

- souhlasí, aby uvolnûné místo v pen-

zionu bylo nabídnuto panu Janu

Smilkovi (rodáku z Liptála), bytem

Ra‰kovice a v pfiípadû jeho nezájmu

paní Dagmar Matûjíãkové (roz.

Mrnu‰tíkové z Liptálu), bytem

Brumov - Bylnice

- bere na vûdomí informace o opra-

vách 3 mostÛ na silnici I. tfiídy I/69

Vsetín - Zlín v roce 2007 - 2008

- bere na vûdomí návrh pana faráfie Jana

Hudce za zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ

na hlavní silnici I. tfiídy I/69 u Z· a do-
poruãuje vyvolat toto jednání

- bere na vûdomí informace o zániku

povolení na studny a odpadní vody

- schvaluje rámcovou smlouvu o pro-

deji dfiíví firmû Kotrla
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- schvaluje MUDr. Vítûzslava âecha

a Mgr. Marii Machalovou jako dal‰í

zástupce obce v Radû ‰koly

- bere na vûdomí informace Ing. J.

Dani o nevyhovujících podmínkách

v ãekárnû pro pacienty u MUDr.

Blanarãíkové

- bere na vûdomí návrh pana Jaroslava

Vaculíka, Liptál 280 na úpravu pro-

storu za OÚ pro parkování zamûst-

nancÛ OÚ.

Miroslav Vaculík, starosta

Upozornûní pro obãany - územní plán

Upozornûní - uzávûra silnice

Odebírání podzemních a povrchov˘ch vod
a vypou‰tûní odpadních vod u  fyzick˘ch osob

UpozorÀujeme obãany, Ïe obec Liptál

v mûsíci fiíjnu aÏ listopadu 2007 zahájí

projednávání zmûny územního plánu ã. 7.

V‰ichni obãané, ktefií poãítají s tím, Ïe

v budoucnu budou chtít své pozemky, kte-

ré nejsou dosud v územním plánu fie‰eny,

vyuÏít napfi. ke stavbû rodinn˘ch domkÛ,

podali do tohoto termínu Ïádost o zmûnu

územního plánu na Obecní úfiad v Liptále. 

Po tomto termínu jiÏ nebudou Ïádosti

pfiijímány a dal‰í zmûna provádûna nebu-

de. Podle nového zákona ã. 183/2006 Sb.

stavební zákon, je obec povinna mít nov˘

územní plán. Ostatní pfiípadné poÏadavky

budou proto fie‰eny aÏ pfii projednávání to-

hoto nového územního plánu pro obec

Liptál. 

UpozorÀujeme obãany, Ïe kaÏdé pro-

jednávání t˘kající se územního plánu je

dlouhodobá záleÏitost a proto, pokud bu-

dou mít nûjaké poÏadavky, aby je vãas

oznámili na Obecní úfiad v Liptále. V tom-

to pfiípadû se vyplatí plánovat i dopfiedu.

Vûra Dostálová, 

místostarostka

Urãitû v‰ichni obãané zaregistrovali,

Ïe se nûco dûje kolem odbûru vody ze

studní, které máme u domkÛ a doposud

jsme bez problémÛ z tûchto studní ode-

bírali vodu pro svou potfiebu.  Se zmû-

nou vodního zákona v‰ak nastávají pro

fiadu z nás problémy a starosti, protoÏe

vût‰ina obãanÛ nemá na odbûr vody

patfiiãné povolení a to je právû nutné

s platností od 1.1.2008 mít.

V tisku i v televizi bylo zvefiejnûno

jiÏ mnoho informací, pfiesto pokud vám

není je‰tû v‰e úplnû známo, doporuãu-

jeme hledat informace na interneto-

v˘ch stránkách Ministerstva Ïivotního

prostfiedí, adresa www.zanikpovole-

ni.cz. V odkazu diskusní fórum najdete

v dotazech obãanÛ právû ten svÛj pfií-

pad, kdy je nutné o povolení Ïádat. Ti

obãané ktefií, nemají moÏnost získat in-

formace na internetu, se mohou obrátit

pro prvotní informace na Obecní úfiad

v Liptále. 

Chtûli bychom Vás ale v‰echny upo-

zornit, Ïe zmûny zákona se t˘kají i vy-
pou‰tûní odpadních vod a od 1.1.2008

musí mít kaÏd˘ obãan  platné povolení

i na vypou‰tûní odpadních vod. Tento

problém není zdaleka tak medializován

a u mnoh˘ch obãanÛ mÛÏe b˘t jeho fie-

‰ení sloÏitûj‰í a nároãnûj‰í neÏ u studní.

Minul˘ rok jsem od mnoh˘ch obãanÛ

chtûli souhlasy na budování kanalizace

v obci. Pokud by se v˘stavba kanaliza-

ce uskuteãnila, pro nûkteré  by starost

s vypou‰tûním  odpadních vod byla vy-

fie‰ena a napojili by se na tuto vefiejnou

kanalizaci (poznámka - dle územního

plánu je toto napojení povinné). Zatím

v‰ak není vÛbec jasné, zda se v˘stavba

kanalizace uskuteãní a hlavnû taky není

známo v jakém termínu. Proto i v‰ichni

obãané, ktefií se v budoucnu napojí na

vefiejnou kanalizaci, musí mít platné

povolení na vypou‰tûní odpadních vod.

Samozfiejmû kaÏdého napadne otázka,

proã bude nyní vkládat finanãní pro-

stfiedky do budování napfi. ãistiãek od-

padních vod, kdyÏ se potom bude muset

napojit na vefiejnou kanalizaci.

Odpovûì není jednoduchá, mÛÏeme jen

doufat ve zdrav˘ rozum úfiadÛ, které

budou brát v úvahu, Ïe jsme zapojeni do

II. etapy „âisté fieky Beãvy“ a Ïe kana-

lizace u nás bude.

V‰ichni ostatní obãané, u kter˘ch ve-

Zmûna otevírací doby na po‰tû v Liptále od 1. 6. 2007
âeská po‰ta, s.p., stfiedisková po‰ta Vsetín, nám opût dala na vûdomí zmûnu

otevíracích hodin, ke které dojde od 1. ãervna 2007:

pondûlí, stfieda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 15:10 - 17:00

úter˘, ãtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 15:10 - 16:00

pátek 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 15:10 - 16:30

V této souvislosti bychom rádi jménem obecního úfiadu podûkovali za spolu-

práci paní Ludmile Vráblíkové, která v Liptále vykonávala fiadu let vedoucí po‰-

ty a která v nadcházejícím období ukonãí pracovní ãást svého Ïivota. Do dal‰ích

let pfiejeme hodnû spokojenosti, plánÛ a nejvíce ke v‰emu potfiebného zdraví!

Turnaj v mariá‰i 
O putovní pohár 
Bofiivoja LupeÀa

12. roãník jarního kola se uskuteãnil

17. bfiezna 2007 na Sychrovû. Zdenûk

Kleska z Liptálu, kter˘ patfií k tradiã-

ním úãastníkÛm tohoto klání, byl nej-

lep‰ím zástupcem na‰eho okresu na

turnaji a celkovû skonãil druh˘.  

(vybráno ze ãlánku v Jalovci 27. 03. 2007)

V dobû od 16.04.2007 do 07. 05.

2007 bude pro ve‰kerou automobilo-

vou dopravu uzavfiena silnice III/4915

smûr V‰emina, Neubuz, Slu‰ovice.

DÛvod: sesuv pÛdy. Doprava bude

odklonûna pfies Jasennou, Lutoninu,

Vizovice.

fiejná kanalizace nebude a nemají platné

povolení na vypou‰tûní odpadních vod,

by mûli tento problém urychlenû fie‰it.

Doporuãujeme opût internetové stránky

www.zanikpovolení.cz, nebo osobní pr-

votní jednání na Obecním úfiadû

v Liptále.

Podrobné a pfiesné informace Ïá-
dejte  na povûfieném úfiadû, tj. pro
na‰í obec Mûstsk˘ úfiad Vsetín, od-
bor Ïivotního prostfiedí,  kter˘ Vám
bude platná povolení vydávat.  

Pro v‰echny obãany platí, Ïe  od

1.1.2008 by mûly b˘t splnûny podmín-

ky  zákona ã. 20/2004 Sb., kter˘m se

mûnil vodní zákon (ã. 254/2001 Sb.)  a

bez platného povolení na odbûr vody

a vypou‰tûní odpadních vod, hrozí po-

kuta aÏ do v˘‰e 50.000,- Kã.

Vûra Dostálová, místostarostka
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PoloÏka - popis ãinnosti - pfiíjmy V tis. Kã  2007

Pfievod zÛstatku  - Hlavní úãet 2006 727

02 Plynofikace obce - úvûr - 402

01 Splátka pÛjãky plynofiakce pfies K.B - 653

03 Splátka pÛjãky ·. J. rozvodné fiady - 720

DaÀ závislá ãinnost 2 202

DaÀ z pfiíjmu F.O. 641

SráÏková daÀ 123

DaÀ právnick˘ch osob 3 057

DaÀ právnick˘ch osob - obec 200

DaÀ z pfiidané hodnoty 3 928

Popl.zneãi‰Èování ovzdu‰í 5

Správní poplatky: 41

Odvoz domovního odpadu 462

Poplatek ze psÛ 23,5

UÏívání vefi. prostr. 10

Nájem za pozemek Cobbler 100

Místní poplatek VHP 10

Odvod v˘tûÏku VHP 15

DaÀ z nemovitosti 443

Dotace Krajsk˘ úfiad Zlín 338

Dotace na mzdu - úfiad práce 0

Dotace na uãitelku M· 27

DojíÏdûjící Ïáci - Lhota 75

DojíÏdûjící Ïáci - Jasenná 108

DojíÏdûjící Ïák Lutonína 0

TrÏba v lesním hospodáfiství 400

Úhrada ‰kody lokalita Zápaãí 100

Vodní hospodáfiství 38

Knihovna 3

Nájem nebytov˘ch prostor 429

Pohfiebnictví 10

âistírna 20

Vizovické vrty 72

Prodej nemovitostí-pozemku 5

Prodej majetku 880

Tfiídûní odpadu,prodej popelnic,odvoz PDO organizace 58

Tfiídûní odpadu EKO KOM 25

DÛm s peãov.sluÏbou 214

Ostatní pfiíjem 14,5

Pfiíjem za pojistn.událost 7

Úroky 7

P¤ÍJMY CELKEM : 13 043

v Liptále 23. 3. 2007, zpracovala Su‰Àová Miroslav Vaculík, starosta

PoloÏka - popis ãinnosti - v˘daje V tis. Kã  2007

SluÏby nev˘r.povahy lesní hospodáfiství 200

Mzda 12/2006 0

V̆ st. a oprava místních komunikací, zimní údrÏba 280

Oprava chodníkÛ pfied Z· ( z progr. OV hrazeno obcí) 100

Chodníky SSÎ fa roku 2005 1 675

Dopravní obsluÏnost, KÚ Zlín 70

Vodní hospodáfiství, nákup vody,VaK Vsetín 80

Skupinov˘ vodovod - místní rozvody, PÛjãka SFÎP 122

Úroky za úvûr 140

Návratná fin.v˘pomoc - vodovod I etapa 402

Místní rozvody v dolansku 100

Kanalizace 592

Matefiská ‰kola pfiíspûvek na provoz 550

ÚZ 13101  ÚP Dotace na mzdu uãitelky 27

Základní ‰kola pfiíspûvek na provoz 1 700

Dûtsk˘ domov Liptál 10

Knihovna 41

Ostatní ãinnost v kultufie 240

Zachování a obnova kulturních památek 20

âinnost registr.církvím 50

Oprava místního rozhlasu 25

Vítání obãánkÛ,beseda s dÛchodci, narození dûtí 2007 60

Tûlov˘chova 30

Zdravotní zafiízení 0

Ostatní nemocnice ( Vizovice ) 10

Vefiejné osvûtlení 185

Pohfiebnictví 50

Úrok plynofikace 210

Ostatní sluÏby M.H. 770

Rekonstr.sociál.zafiízení ‰atny, progr. obnovy venkova 100

Rekonstrukce KA 100

Odvoz nebezp. odpadu 150

Odvoz domovního odpadu 559

Ochrana pfiírody 15

16 BJ penzion 57

Péãe o staré obãany - rozvoz obûdÛ 69

Fin. pfiíspûvek na dítû  - Nadûje Vsetín, Nadace Pomûnka 60

PoÏární ochrana obce 780

Opûrná zeì Dûdkovi 4

Zastupitelstvo, komise 1 282

Vnitfiní správa 2 476

Bankovní poplatky 36

Odvod danû obec 200

Vratky za volby v roce 2006 6

ãlen.pfiísp. Vsacko - Val.Polánka, mikroregion atd. 8

ãlen.pfiísp. Syrákov 104

V¯DEJ CELKEM: 13 043

Rozpoãet  obce Liptál 2007 / pfiíjmy - v˘daje
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Míra nezamûstnanosti v Liptále
a v okresu Vsetín ke dni 28.02.2007
Míra nezamûstnanosti v obci Liptál  8,3 %.

DosaÏitelní uchazeãi (mohou ihned nastoupit do zamûstnání)

54 osob. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: 652 osob.

Pro informaci nejbliÏ‰í sousední obec - Lhota u Vsetína -

16,0 %, dosaÏitelní uchazeãi: 60, ekonomicky aktivní oby-

vatelstvo: 376. 

Ze zdrojÛ Úfiadu práce ve Vsetínû vybrala: Jana Vráblíková

Upozornûní majitelÛm psÛ

Îivotní podmínky 2007 
- v˘bûrové ‰etfiení v domácnostech

Hasiãi dûkují

Oznámení o pfieru‰ení 
dodávky elektfiiny 12. 04. 2007

T¤ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V LIPTÁLE 2007

Charita Vsetín Vám dûkuje, Ïe jste se podíleli na úspû‰ném

prÛbûhu Tfiíkrálové sbírky 2006, která se konala v na‰í obci

6. ledna 2007. Pfiispûli jste tím na pomoc rodinám i jednot-

livcÛm, zdravotnû postiÏen˘m, seniorÛm a lidem v nouzi

i v zahraniãí. V Liptále a ve Lhotû u Vsetína bylo vybráno

22.558 Kã (rok 2006: 4.250 Kã, rok 2005: 6.145 Kã).

A kolik bylo vybráno po jednotliv˘ch úsecích a poklad-

niãkách:

skupinka paní Ireny Slovákové: 4.500 Kã

skupinka paní Marcely ·tajnerové: 3.951 Kã

skupinka paní Franti‰ky Galdové: 5.950 Kã

skupinka paní Jany Zgarbové: 4.277 Kã

skupinka pana Rostislava Zgarby: 3.880 Kã

Kvûtoslava Othová, fieditelka Charity Vsetín

Opûtovnû Ïádáme dÛraznû majitele psÛ, aby své psy nenechá-

vali volnû pobíhat. Tito psi pfiedstavují nebezpeãí pro na‰e obãany. 

Dále Ïádáme, aby byly dodrÏovány základní hygienická

pravidla - po sv˘ch psech uklízejte jejich exkrementy - ze-

jména na vefiejn˘ch prostranstvích. Staãí na to napfi. igelitov˘

sáãek, kter˘ mÛÏete mít vÏdy s sebou v kapse. Berte ohled na

dûti i ostatní spoluobãany a pracovníky, ktefií provádûjí úklid

a parkovou údrÏbu (seãení, úklid snûhu apod.). V opaãném

pfiípadû budeme muset pfiistoupit k sankcím a ukládat pokuty.

BohuÏel se ve vût‰inû pfiípadÛ jedná o ty samé majitele.

Oznámení
V sobotu 24. bfiezna jsme zaznamenali krádeÏ kvûtin  ve vefiej-

né v˘sadbû - mísy pfied obecním úfiadem, které zatím ãekají vzhle-

dem k nepfiíznivému poãasí na rozmístûní na dal‰í vefiejná pro-

stranství. V tuto dobu zde byla vidûna i podezfielá osoba, paní se

dvûma psy. Prosíme obãany, aby nepo‰kozovali ani tento majetek,

stejnû jako odpadkové ko‰e, zejména ten u matefiské ‰koly. VÏdyÈ

nám slouÏí v‰em - aÈ uÏ pro potû‰ení oka nebo i prakticky.

Zpráva o bezpeãnostní situaci v teritoriu
Policie âR Vsetín za rok 2006

Dopravní nehodovost v intravilánu obce Liptál

2004 2005 2006

Celkem poãet dopravních nehod 10 5 7

Usmrceno osob 0 0 0

Zranûno tûÏce 0 0 0

Zranûno lehce 10 1 5

Pro informaci zde uvádíme, Ïe pro územní obvod Liptál,

Lhota je teritoriálnû odpovûdn˘ pprap. Miroslav Petfiek.

Ze Zprávy npor. Jan Ruãka, vedoucí, obvodní oddûlení Policie âR Vsetín.

v‰em leto‰ním náv‰tûvníkÛm tradiãního Hasiãského plesu,

kter˘ se konal v sobotu 13. ledna 2007 v Kulturním zafiízení

Liptál. Svou hojnou úãastí jste pomohli vytvofiit skvûlou at-

mosféru a tím jste podpofiili i na‰e snaÏení. Tû‰íme se na set-

kání pfii dal‰ích hasiãsk˘ch akcích! Hasiãi Liptál

Podûkování
Dûkujeme v‰em, ktefií jak˘mkoliv zpÛsobem pomohli pfii

pfiípravách na dÛstojné pfiivítání pana prezidenta v na‰í obci

ve stfiedu 14. 03. 2007. Obecní úfiad Liptál

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ
UpozorÀujeme ty obãany, ktefií mají své obãanské prÛkazy vy-

dané do 31. 12. 1998 bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ, Ïe jsou povin-

ní si je vymûnit za nové se strojovû ãiteln˘mi údaji nejpozdûji do

31. 12. 2007 (Ïádosti je nutné pfieloÏit nejpozdûji do 30. 11. 2007).

Upozornûní
Ve dnech 2.4. 2007 a je‰tû 10.4. bude provádûna velkoplo‰-

ná deratizace obce Liptál. Akci zabezpeãuje firma Deratex,

spol. s r.o. se sídlem ve Zlínû, která provede o‰etfiení kanali-

zaãní sítû, vefiejn˘ch ploch a vybran˘ch objektÛ.

Vzhledem k tomu, Ïe je pravdûpodobn˘ v˘skyt hlodavcÛ

i v okolí obytn˘ch domÛ a hospodáfisk˘ch staveních, vyz˘vá-

me obãany ke spolupráci, pfii vyhledávání pobytu hlodavcÛ.

Pokud to situace vyÏaduje, obraÈte se pfiímo na pracovníky

jmenované firmy, anebo nahlaste své poÏadavky na obecní

úfiad, aby bylo zabezpeãeno komplexní o‰etfiení obce.

Pro vlastní potfiebu, si budou moci obãané zakoupit u prová-

dûjící firmy nástrahy proti hlodavcÛm.

âEZ Distribuce Vám v souladu se zákonem ã. 458/2000 Sb.
oznamuje, Ïe z dÛvodÛ prací na vedení nízkého napûtí, bude
dne 12.04.2007 v dobû od 8 do 13 h pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie v dolní ãásti obce: od hlavní cesty smûr Lopuník,
U PavelÛ, Na Pra‰nici, Bafiiny.

Ohlá‰ení v místû vypínání provedou pracovníci energetiky
formou letákÛ.

âesk˘ statistick˘ úfiad organizuje v roce 2007 v souladu se

zákonem v˘bûrové ‰etfiení o Ïivotních podmínkách domác-

ností v âeské republice-SILC 2007 (Îivotní podmínky 2007).

Smyslem ‰etfiení je získat nejnovûj‰í reprezentativní údaje

o sociálním a ekonomickém postavení  ãesk˘ch domácností.

Ve Zlínském kraji je do tohoto zji‰Èování zahrnuto 645 do-

mácností ve 49 obcích, mezi které patfií i na‰e obec, na zákla-

dû náhodného v˘bûru. Vlastní zji‰Èování probûhne v dobû od

17. února do 29.dubna 2007 prostfiednictvím speciálnû vy‰ko-

len˘ch tazatelÛ, ktefií se budou prokazovat prÛkazem tazatele

a povûfiením a jsou vázáni mlãenlivostí, proto je zaruãena ano-

nymita i ochrana údajÛ. 
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Má to smysl - tfiiìte odpad

Svoz velkoobjemového a nebezpeãného odpadu - sobota 26. 05. 2007

KaÏd˘ obãan âeské republiky vyhodí roãnû v prÛmûru 150
- 200 kg odpadÛ. Pokud v‰ak odpady tfiídí a ukládá do ba-
revn˘ch kontejnerÛ, umoÏní recyklaci více neÏ tfietiny uvede-
ného mnoÏství. Za rok tak kaÏd˘ z nás mÛÏe vytfiídit aÏ 30 kg
papíru, 25 kg plastÛ a 15 kg skla. Vytfiídûn˘ odpad pak putu-
je na dotfiiìovací linku a následnû do zpracovatelsk˘ch firem,
kde recyklací vznikají nové v˘robky.  Pokud ale odpad vyho-
díte jen tak do popelnice, bude odvezen a uloÏen na skládku
nebo se jinak bez dal‰ího vyuÏití zlikviduje. 

CO V·ECHNO LZE RECYKLOVAT

☛ Slisovan˘ a sbûrov˘ papír je moÏné recyklovat  pûtkrát

aÏ sedmkrát.  Pfiidává se do smûsi na v˘robu nového papíru,

kter˘ pak poslouÏí k produkci novinového papíru, se‰itÛ, le-

penkov˘ch krabic, obalÛ na vajíãka, toaletního papíru apod. 

☛ Vytfiídûné sklo se rozdrtí a pfiidá do v˘chozí smûsi k v˘-

robû nového skla. Nejãastûji se takto vyrábí lahve na mine-

rálky a pivo a jiné sklenûné v˘robky. U‰etfií se pfii tom mno-

ho energie a surovin, pfiiãemÏ sklo se dá takto pouÏívat

vlastnû donekoneãna. 

☛ Plasty jsou zpracovávány rÛznou technologií.

Z PETlahví se napfiíklad zhotovují vlákna, která se pouÏívají

jako v˘plÀ zimních bund a spacákÛ nebo se pfiidávají do tzv.

zátûÏov˘ch kobercÛ. Z fólií (sáãkÛ a ta‰ek) se opût vyrábûjí

fólie a rÛzné pytle, napfiíklad na odpady. Pûnov˘ polystyren

slouÏí k produkci speciálních cihel. Ze smûsi plastÛ lze liso-

vat odpadkové ko‰e, zahradní nábytek, zatravÀovací dlaÏbu

nebo protihlukové stûny u dálnic.

Pár uÏiteãn˘ch rad

V mnoh˘ch domácnostech si lidé zavedli dal‰í ko‰e nebo

igelitové ta‰ky pro ukládání papíru, skla a plastÛ. Vût‰ina z nás

jiÏ pochopila, Ïe separovat odpad do pfiíslu‰n˘ch kontejnerÛ se

vyplatí. VÏdyÈ za rok kaÏd˘ z nás mÛÏe v prÛmûru vytfiídit aÏ

30 kg papíru, 25 kg plastÛ a 15 kg skla. Kdybychom ho jen tak

vyhodili do popelnice, skonãil by na skládce nebo by se jinak

bez dal‰ího vyuÏití zlikvidoval. A to je pfiece ‰koda!

PfiipomeÀme si, jak˘ druh odpadu se  k dal‰ímu zpra-
cování hodí. ZároveÀ si zapamatujme, co do  kontejnerÛ
a pytlÛ s vytfiídûn˘m odpadem nepatfií:

Papír
ANO: Noviny, ãasopisy, kanceláfisk˘ papír, reklamní letá-

ky, knihy, se‰ity, krabice, lepenka, kartón a papírové obaly,

napfiíklad sáãky.

NE: Mokr˘, mastn˘ nebo jinak zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘

a voskovan˘ papír, pouÏité plenky a hygienické potfieby.

Sklo
ANO: Láhve od nápojÛ, sklenûné nádoby, sklenûné stfiepy,

tabulové sklo.

NE: keramika, porcelán, autosklo, drátûné sklo a zrcadla.

Plast
ANO: Se‰lápnuté PET láhve od nápojÛ , kelímky, sáãky,

fólie, v˘robky a obaly z plastÛ a polystyrén.

NE: Novodurové trubky, obaly od nebezpeãn˘ch látek

(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)                              

Více informací na www.jaktridit.cz

Plasty - PET láhve - Ïluté pytle
* 27.03.2007 * 23.04. * 21.05. * 18.06. * 

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
* 19.04.2007 * 17.05. * 14.06. *

Kdo na netfiídûn˘ odpad pouÏíváte ãerné pytle, 

pfiipravte je k pfiístupov˘m komunikacím 

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

Odvoz odpadÛ 2007 V˘zva - v˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

Stanovi‰tû

Hofiansko - na ·pici - 07:30 - 09:00 h
Dolansko - u obchodu - 09:15 - 10:45 h
Stfied - u hasiã.zbrojnice - 11:30 - 13:00 h

ÎÁDÁME OBâANY 
O DODRÎENÍ UVEDEN¯CH TERMÍNÒ.

Po ukonãení nebude moÏné odpady odevzdat, jelikoÏ sbûro-

vá technika bude pfiesouvána na dal‰í stanovi‰tû.

DOVÉZT  A  BEZPLATNù  ODEVZDAT  MÒÎETE:

televizory, rádia, ledniãky, domácí el. spotfiebiãe, olejové filt-

ry, plechovky, staré barvy, sklo a textil od chemikálií, mono-

ãlánky, baterie, staré léky, motorové oleje, fiedidla, mofiidla,

postfiiky  a jiné chemikálie, objemné odpady (koberce, lino-

lea, WC, …) opotfiebené pneumatiky, obaly od sprejÛ a ‰kod-

livin, záfiivky, plasty, staré matrace, koberce, linolea, kfiesla,

gauãe, koãárky, WC mísy, umyvadla, staré odûvy, boty atd.

Odevzdávat se  NEBUDE  klasick˘ Ïelezn˘ ‰rot !

Proã si mám vymûnit ¤P jiÏ nyní?
- pfiedejdu dlouhému ãekání na úfiadû

Kde si mohu vymûnit svÛj ¤P?
- na Mûstském úfiadû ve Vsetínû - podle místa trvalého pobytu

S sebou vezmûte
- platn˘ doklad totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz, pas)

- jednu fotografii o rozmûrech 3,5 x 4,5cm

- fiidiãsk˘ prÛkaz, kterému konãí platnost

Kdy budu mít vystaven nov˘ ¤P? 
- lhÛta pro pfievzetí nového ¤P je zpravidla do 15-20 dní

a v˘mûna je osvobozena od poplatku.

Více informací - www.mdcr.cz
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Informace Krajské veterinární správy pro Zlínsk˘ kraj

1. Li‰ka je v na‰ich podmínkách hlav-

ním rezervoárem a vektorem

vztekliny, proto se  protinákazová

opatfiení soustfieìují na tento Ïivo-

ãi‰n˘ druh.

2. Ve spolupráci se Svûtovou zdravot-

nickou organizací (WHO) byla vy-

vinuta a odzkou‰ena orální vakci-

nace li‰ek pomocí  vakcinaãních

návnad.

3. Oãkovací látka obsahuje Ïiv˘ ate-

nuovan˘ vakcinaãní virus SAD-

B 19 umístûn˘ v mnoÏství 1,8ml

v plastikoaluminiov˘ch kapslích

hermeticky uzavfien˘ch. Kapsle

jsou opatfieny nápisem TOLLWUT

VAKZINE, RAGE VACCIN, RA-

BIES VACCINE. Jsou obaleny

smûsí rybí mouãky a tuku, mají ku-

lat˘ tvar, hnûdozelenou barvu a sil-

nû zapáchají rybinou.

4. Vakcinaãní virus pro zvífiata i pro

ãlovûka lze povaÏovat za apatogen-

ní.  Nelze v‰ak 100% vylouãit urãi-

té riziko pfii kontaktu vakcinaãního

viru se sliznicí (vetfiení rukou do

oka, úst apod.). Proto WHO dopo-

ruãuje tato bezpeãnostní opatfiení:

a) Pfii kontaktu rukou s vakcinaãní

látkou m˘t ruce dÛkladnû m˘dlem,

pfiípadnû dezinfikovat jak˘mkoliv

dostupn˘m dezinfekãním prostfied-

kem. Jinak nehrozí Ïádné nebezpe-

ãí a není nutné Ïádné dal‰í opatfie-

ní.

b) JestliÏe se vakcinaãní látka dostala

do kontaktu se sliznicí nebo ãer-

stv˘m poranûním, doporuãuje se

odeslání dotyãné osoby do antira-

bického centra a provést vakcina-

ce.

c) Po pokousání zvífietem ve vakci-

naãní oblasti zÛstávají indikace pro

vakcinaci lidí normálnû v platnosti.

5. V o‰etfiené oblasti jsou vyvû‰eny

varovné plakáty s nápisem  „Pozor-

území, kde se provádí oãkování li-

‰ek!“.

6. V zájmu hladkého prÛbûhu akce

a ochrany ãlovûka a zejména dûtí,

je tfieba dodrÏet základní opatfiení:

- nedot˘kat se vyloÏen˘ch náv-

nad, nebo je dokonce sbírat a mani-

pulovat s nimi,

- nepouÏívejte k v˘konu práva

myslivosti lovecké psy,

Orální vakcinace li‰ek proti vzteklinû
a vy‰etfiování li‰ek na vzteklinu

1) V dobû od 4. do 14. dubna 2007
probûhne na území okresu Vsetín orál-
ní vakcinace li‰ek proti vzteklinû po-

mocí návnad vyloÏen˘ch do volné pfií-

rody. Kladení vakcíny bude provedeno

letecky ze základny Mo‰nov.

Myslivecké hospodáfie Ïádáme, aby

s mûstsk˘mi a obecními úfiady informo-

vali v obcích a mûstech obvyklou cestou

obãany o akci a jak se mají chovat pfii

pfiípadném nálezu návnad. Zv˘‰enou

pozornost po dobu vakcinace je tfieba

vûnovat volnû pobíhajícím psÛm a koã-

kám (omezení pohybu a odchyt).

2) Je nezbytné, aby od 6. kvûtna
2007 do 15. ãervna 2007 byly ze

v‰ech honiteb pfiedávány (spoleãnû

s vyplnûn˘m formuláfiem „Údaje
o ulovené li‰ce z okresu Vsetín pro
vy‰etfiení vztekliny“) v‰echny ulove-
né li‰ky k laboratornímu vy‰etfiení za

úãelem depistáÏe vztekliny a kontrole

orální vakcinace, aby mohla b˘t vy-

hodnocena její úãinnost. Vy‰etfiování

má velk˘ v˘znam (zejména v pohra-

niãních oblastech se Slovenskem

a Polskem) pro âeskou republiku, aby

mohla nadále úfiednû garantovat, Ïe se

vzteklina na jejím území jiÏ nevysky-

tuje. 

Chovatelé hospodáfisk˘ch zvífiat (ze-

jména krav a jalovic star‰ích 24 mûsícÛ,

plemenn˘ch b˘kÛ, beranÛ, kozlÛ, hfiebcÛ

a klisen) mají opût v roce 2007 povin-

nost, aby zabezpeãili provedení povin-

n˘ch zdravotních zkou‰ek u sv˘ch zvífiat.

Tato povinnost vypl˘vá z veterinární-

ho zákona a její rozsah je kaÏdoroãnû

konkretizován ve Vûstníku Ministerstva

zemûdûlství.

Chovatelé proto musí kontaktovat

soukromého veterinárního lékafie, kter˘

u nich provede nafiízené zdravotní

zkou‰ky ve stanoveném rozsahu. Labo-

Upozornûní chovatelÛm hospodáfisk˘ch zvífiat pro rok 2007

Mysliveck˘m hospodáfiÛm, obecním úfiadÛm okresu Vsetín

Oãkování li‰ek proti vzteklinû pomocí návnad, které obsahují oãkovací látku

ratorní vy‰etfiení je zpravidla v plné v˘-

‰i hrazeno státem.

ChovatelÛm, ktefií nesplní tuto svou

povinnost, hrozí udûlení finanãních

sankcí a zákaz pfiemísÈování jejich zvífiat

(na jatka, chov). 

MVDr. Milan Krpec, 

veterinární inspektor, KVS pro ZK, Zlín

Sbûr li‰ek je organizován pfies
asanaãní ústav  REC Mankovice,
ã.tel. 556 736 581 - 3. 

Lovec obdrÏí za kaÏdou odevzda-
nou dospûlou li‰ku, která bude vy‰et-
fiena na vzteklinu, zástfielné - vzorkov-
né 380,00 Kã na základû oznámení
(telefonicky, písemnû nebo osobnû) jmé-
na, adresy a rodného ãísla na KVS

Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,

tel: 571 412 033. V̆ sledek vy‰etfiení na

vzteklinu obdrÏí KVS Vsetín pfiímo ze

Státního veterinárního ústavu Olomouc,

kam budou vzorky mozku li‰ek z asa-

naãního ústavu zaslány.

MVDr.  Milan Krpec, 

veterinární inspektor

Upozornûní 
majitelÛm psÛ

Opûtovnû Ïádáme dÛraznû maji-

tele psÛ, aby své psy nenechávali

volnû pobíhat. Tito psi pfiedstavují

nebezpeãí pro na‰e obãany. 

Dále Ïádáme, aby byly dodrÏová-

ny základní hygienická pravidla -

po sv˘ch psech uklízejte jejich ex-

krementy - zejména na vefiejn˘ch

prostranstvích. Staãí na to napfi.

igelitov˘ sáãek, kter˘ mÛÏete mít

vÏdy s sebou v kapse. Berte ohled

na dûti i ostatní spoluobãany a pra-

covníky, ktefií provádûjí úklid

a parkovou údrÏbu (seãení, úklid

snûhu apod.). V opaãném pfiípadû

budeme muset pfiistoupit k sankcím

a ukládat pokuty. BohuÏel se ve

vût‰inû pfiípadÛ jedná o ty samé

majitele.

- v pfiípadû potfiísnûní oãkovací

látkou, která je v plastikovém obalu

uvnitfi návnady, vyhledejte lékafie,

- pouãte své dûti!
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Spoleãenská  kronika
ÎIVOTNÍ JUBILEA

DUBEN - KVùTEN - âERVEN 2007

60 let
kvûten Brynych Stanislav, Hel‰t˘n

Fr˘dl Josef, Pusté

Fr˘dlové Eva, Pusté

Cedidlová Jarmila, Dolansko

·imek Josef, Hofiansko

ãerven Svoboda Franti‰ek, Hofiansko

Mikulec Jan, Kopfiivné

65 let
duben ·tefek Bohuslav, Nad ·picí

kvûten Hnátková Jaroslava, Kopfiivné

75 let
duben Bafiinová Jifiina, Pod Hranicí

Gojná Anna, Hofiansko

Jufiiãková Jifiina, Dolansko

Hru‰ková Marie, Hofiansko

kvûten BlaÏková ZdeÀka, Dolansko

80 let
duben Blanarãíková ·tefánia, Obora

ãerven Mrnu‰tíková Marie,  ·kurÀÛv dvÛr

MaliÀáková Olga, V̆ pusta

81 let
duben Vaculíková Marie, Hofiansko

kvûten Kováfiová BoÏena, Hofiansko

82 let
ãerven Zrníková Marie, Dolansko

Klepáã Zdenûk, Dolansko

83 let
ãerven HrtáÀová Marie, Dolansko

84 let
kvûten Pilí‰ek Josef, Dolansko

Miková Julie, Stfied

85 let
kvûten Ko‰ut Pavel, Dolansko

88 let
ãerven GerÏa Jan, Dolansko

90 let
duben Su‰Àová Vlasta, Hofiansko

OslavencÛm srdeãnû blahopfiejeme!

S≈ATKY 2006

prosinec ÎÛrková Anna, LÛÏko Luká‰ Bûlov, Vsetín

P¤IHLÁ·ENI 2007

leden BûÈák Daniel, Dolansko

·kubnová Jana, ·kurÀÛv dvÛr

Kamenná Lucie, Dobra

Kamenná Dorota, Dobra

Kamenn˘ Vidor Vuk, ·kurÀÛv dvÛr

únor Hejtmánková Jana, Dolansko

Hrbáãková Eva, Dolansko

ODHLÁ·ENI 2006 

listopad FojtÛ Jaroslav, Na Hranici

prosinec Bûlovová Anna, LÛÏko

leden 2007 Nûmeãková Ludmila, Pusté

NAROZENI 2006

záfií Hrbáãková Eva, Dolansko

fiíjen Michálková Karolína, Lopuník

prosinec Ch˘lek Kry‰tof, Dolansko

leden 2007 Machová Valent˘na, Na Hranici

únor 2007 Cedidlová Elena, Dolansko

Valent˘na Machová se zároveÀ stala prvním dítû-

tem narozen˘m v roce 2007 ve vsetínské nemocni-

ci (na Nov˘ rok 10:59 hodin, 3,25 kg). (Zdroj

Vsetínské noviny 12. ledna 2007)

RodiãÛm blahopfiejeme! 

ÚMRTÍ 2007

leden Vaculíková Ludmila, ·kurÀÛv dvÛr

Tkadlecová Lidu‰e, Stfied 

Obrodovská AneÏka, ·kurÀÛv dvÛr 

únor Hrbáãek Franti‰ek, Dolansko

PozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.
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Kdo v srdcích Ïije, neumírá

Dne 17. kvûtna 2007 si pfiipomeneme 
10. smutné v˘roãí úmrtí pana 
Stanislava Smilka z Liptálu ã. 382
S láskou vzpomínají manÏelka Jarmila, sy-

nové Stanislav, Jaromír, Radomír s rodinami a ostatní pfií-
buzní.

Naveãer, kdyÏ slunce zemi opustilo
tvé srdce se navÏdy zastavilo
Ode‰el jsi veãerní tmou
ode‰el jsi ti‰e s bolestí svou

Dne 10. dubna 2007 uplyne jeden smutn˘
rok, kdy nás náhle opustil mÛj manÏel, ná‰
tatínek a dûdeãek, pan
Jaroslav Cedidla z Liptálu ã. 416

Stále vzpomínají manÏelka, dcery, syn s rodinou a ostatní
pfiíbuzenstvo.

Ode‰el jsi, jak uvûfiit tomu
Ïe se nevrátí‰ uÏ nikdy domÛ
Smutn˘ je domov, teskno je v nûm
chybí‰ nám v‰ude a v‰em
Hvûzdy Ti nesvítí, slunce tû nehfieje
uÏ se k nám nevrátí‰, uÏ není nadûje
Nic víc Ti, tatínku, nemÛÏem dát
jen s láskou a vdûãností na Tebe vzpomínat

Dne 13. bfiezna 2007 jsme vzpomnûli druhé
v˘roãí, kdy nás navÏdy opustil pan
Jan GerÏa z Liptálu ã.10
S láskou vzpomínají manÏelka, dûti s rodina-

mi, sestra s rodinou a ostatní pfiíbuzní a známí. 

Svûtem pro‰el jako dobr˘ ãlovûk
âím byl sv˘m, to vûdí jen ti, kdo jej ztrácí

Dne 15.února 2007 by se doÏil 85 let ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek, dûdeãek a pradûdeãek, pan
Pavel Srnûnsk˘ z Liptálu ã.215
V listopadu 2006 jsme si pfiipomnûli druhé

v˘roãí jeho úmrtí. S láskou vzpomínají manÏelka s rodinou. 

Jak ti‰e letí vánek do polí a lesÛ
které jsi mûl tolik rád
tak rychle ubûhly tfii roky
kdy jsi bez rozlouãení opustil nás
UÏ Tû neprobudí ranní sluníãko, ani krásn˘ den
na liptálském hfibitovû spí‰ svÛj vûãn˘ sen

Dne 8. bfiezna 2007 jsme vzpomnûli tfietí smut-
né v˘roãí, kdy nás opustil manÏel, tatínek, pan 
Jaroslav ¤ezník z Liptálu ã.148
27. dubna 2007 by oslavil svÛj svátek a 70. na-

rozeniny. Vzpomínají manÏelka Ludmila, dcery Eva a Ivana. 

TvÛj hlas se ztratil
TvÛj úsmûv vítr s sebou vzal
a nám, drah˘ synu
nechal jenom bolest a vûãné slzy na konci fias
To ráno, kdy jsi odcházel z domu
nikdo netu‰il, Ïe jiÏ se mezi nás nikdy nevrátí‰ ...

Dne 16. února 2007 uplynuly jiÏ dva smutné
roky od tragického úmrtí na‰eho syna a bra-
tra, pana
Pavla Valcháfie z Liptálu ã. 37

S láskou vzpomínají rodiãe, bratr s rodinou a ostatní pfií-
buzní.

Jasenick˘m údolím cestiãka se vine
vroubená je kapradím a stromovím
jako v lese, kaÏdé jiné
Tam místeãko jako dlaÀ
zdá se,  Ïe snad blízko nebe
KaÏd˘, kdo rád Tû mûl, Pavlíku
vzpomíná na Tebe

16. února 2007 jsme vzpomnûli dva roky od smutného lou-

ãení s tak blízk˘m nám v‰em

Pavlíkem Valcháfiem z Liptálu ã.37

kter˘ byÈ ve vzpomínkách je stále s námi v‰emi.

Îivot je láska, zrození, poznání, louãení
Je to síÈka z pavuãinov˘ch nití
vánek lehounk˘ zavûje a Ty, ãlovûãe, musí‰ jíti

Tak náhle po vánku opustit v‰e musel jsi i Ty, Slávku

Îivot TvÛj byl naplnûn˘ prací, ale tolik krátk˘

my stafií i mladí 19. bfiezna 2007

vzpomnûli jsme Tvé nedoÏité „‰edesátky“

Co stalo se, nikdo nezmûní

a za ãas krátk˘ vzpomeneme i pût let

s Tebou toho posledního louãení

Pfii vzpomínce na Slávka - pana 

Jaroslav Mik‰íka z Liptálu ã. 193

taktéÏ 18. bfiezna 2007 vzpomínáme nedoÏit˘ch 78 let na‰eho

v‰em tak známého str˘ãka 

Josefa ·krabánka - Pacholeãka z Liptálu ã. 222

Brzy pût let, co prázdné místo u Va‰eho stolu

ale se v‰emi námi jste, str˘ãku

v brázdû nebo v lese na chodníãku

uÏ byÈ jen pfii vzpomínce, tam jsme zase v‰ichni spolu

S úctou na v‰echny vzpomínají Hájovjané.

ROâNÍ P¤EHLED 2006
Pro zajímavost uvádíme i porovnání s rokem 2005. 

Rok 2005 Rok 2006

celkem muÏi Ïeny celkem muÏi Ïeny

Narozeno 19 7 12 20 6 14

Zemfielo 18 10 8 17 7 10

Pfiihlá‰eno 35 17 18 21 9 12

Odhlá‰eno 17 10 7 22 12 10

SÀatky         13 Îádn˘ církevní        8 Z toho 5 církevních
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Poãet obyvatel:
Ke dni 26. 03. 2007 Ïije v obci 1421 obyvatel, z toho 702

muÏÛ a 719 Ïen.

âísla popisná a evidenãní
Ke dni 26.03.2007 je v obci registrováno 500 ãísel popis-

n˘ch a 44 ãísel evidenãních (chaty).

Vûková struktura ke dni 26.03.2007:
Dospûlí: muÏi poãet 566 prÛmûrn˘ vûk 45,63 let

Ïeny poãet 579 prÛmûrn˘ vûk 47,84 let

Dûti: chlapci poãet 136 prÛmûrn˘ vûk   9,57 let

dívky poãet 140 prÛmûrn˘ vûk   9,24 let

Celkem: poãet 1421 prÛmûrn˘ vûk 39,49 let

Vûková struktura obãanÛ ke dni 26. 03. 2007
Pro zajímavost uvádíme i porovnání s rokem 2006. 

VùKOVÁ Rok 2006 Poãet
KATEGORIE: Rok 2007 Poãet
Do 6 let 65 72

7 - 18 218 200

19 - 30 246 259

31 - 40 206 201

41 - 50 209 201

51 - 60 177 193

61 - 70 127 131

71 - 80 120 111

81 - 90 31 49

91 - 100 5 4

Celkem 1420 1421

NA·I NEJSTAR·Í SPOLUOBâANÉ 
KE DNI 26.03. 2007

MatûjÛ Franti‰ka, Dolansko 89 let

Su‰Àová Vlasta, Hofiansko 90 let

Miková Julie, V̆ pusta 91 let

Smilková Rozálie, Lopuník 94 let

Obadalová Veronika, Dolansko 97 let

MrnÛ‰tík Pavel, Na ·pici 85 let

GerÏa Jan, Dolansko 87 let

GerÏa Karel, Lopuník 88 let 

Smilek Josef, Dolansko 88 let

MatûjÛ Josef, Dolansko 94 let

âETNOST P¤ÍJMENÍ KE DNI 26. 03. 2007
1. Vaculík 45 osob

2. Vaculíková 39 osob

3. GerÏa 27 osob

4. Mrnu‰tík - MrnÛ‰tík 27 osob

5. Mrnu‰tíková - MrnÛ‰tíková 24 osob

6. GerÏová 23 osob

7. Smilková 19 osob

8. Valcháfi 19 osob

9. Valcháfiová 18 osob

10. Smilek - Smílek 16 osob

11. DaÀa 16 osob

Dal‰í nejãetnûj‰í pfiíjmení jsou: Chmelafi, Obadalová,

Chmelafiová,  Tomanová, Cedidlová, Mikulec, Obadal,

Cedidla, DaÀová, MatûjÛ, Mikulcová, Mrlina, Tomana.

âETNOST K¤ESTNÍCH JMEN 
KE DNI 26. 03. 2007

1. Josef 73 osob

2. Jan 56 osob

3. Marie 40 osob

4. Jana 39 osob

5. Jaroslav, Pavel po 38 osobách

6. Petr 37 osob

7. Karel 34 osob

8. Miroslav 33 osob

9. Jifií, Ludmila, Zdenûk po 27 osobách

10. Tomá‰ 26 osob

Dal‰í nejãetnûj‰í jména jsou: Vûra, Jarmila, Lenka, Anna,

Eva, Katefiina, Vladimír, Alena, Martin, Michaela, Michal.

Vûku 15 let dosáhnou a první obãanské 
prÛkazy obdrÏí v roce 2007: 

17 obãanÛ, 6 dívek, 11 chlapcÛ. Jsou to tito:

Plnoletosti - 18 let  dovr‰í v roce 2007:
18 obãanÛ, 8 dívek, 10 chlapcÛ. Jsou to tito:

Pfiehled rodinn˘ch stavÛ ke dni 26. 03. 2007:

Svobodní: muÏi 175 Ïeny 124 chlapci 135 dívky 140 celkem 574

Îenat˘-vdaná: muÏi 320 Ïeny 337 celkem 657

Rozvedení: muÏi 34 Ïeny 27 celkem 61

Vdovec-vdova: muÏi 22 Ïeny 79 celkem 101

Neuvedeno: muÏi 16 Ïeny 12 celkem 28

Celkem muÏi 566 Ïeny 579 chlapci 136 dívky 140 celkem 1421

Mrnu‰tík Luká‰, Sadová

Obadal Jakub, Na Hranici

Zgarbová Marie, Dolansko

Londa David, Hofiansko

Vaculík Karel, Sadová

Valcháfi Stanislav, Sadová

Fr˘dlová Markéta, LÛÏko

ÎÛrek Jaromír, LÛÏko

âalová Zuzana, Dolansko

Mrnu‰tík Jan, Dolansko

Mikulec Lubo‰, Pusté

Migdal Franti‰ek, LÛÏko

Sichlerová Nikola, Pusté

¤ehánková Zuzana, Na ·pici

Mikulec Josef, Hel‰t˘n

Válek Ale‰, Dolansko

Galdová Monika, Nad ·picí

Macíková Michaela, Dolansko

Svobodová Anna, Hofiansko

·ulák Franti‰ek, LÛÏko

·vach Michal, Dolansko

Londa Jaroslav, Hofiansko

Chmelafiová Vlasta, Na ·pici

Îaludková ·árka, Hofiansko

Filadelfiová Petra, Na ·pici

Kirchner Josef, Stfied

Londa Josef, Hofiansko

HrÀová Zuzana, Dolansko

Mrnu‰tík Pavel, Dolansko

Miku‰ová Miroslava, Dolansko

Valcháfi Jifií, Na ·pici

GerÏa Ladislav, Dolansko

Smilek Dalibor, Na ·pici

Kachtíková Lenka, Na ·pici

Cuha Patrik, Na Hranici

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál
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VZÁCNÁ NÁV·TùVA V NA·Í OBCI
Pí‰e se 24. ãerven 1928 a první ães-

koslovensk˘ prezident Tomá‰ G.

Masaryk se pfii své náv‰tûvû Vala‰ska

zastavuje také v Liptále.  „Na pfiivítání
prezidenta se pfiipravovala celá obec.
Staré ploty se nahrazovaly nov˘mi,
zdûné domy se bílily, dávaly se do po-
fiádku zahrádky, hnoji‰tû se pokr˘vala
nazdoben˘m zelen˘m chvojím. V sirot-
ãinci se pletly vûnce a zdobila se v‰ech-
na okna.

Odpoledne 24. ãervna 1928, kdy
Liptálem projel prezidentÛv prÛvod, by-
la obec jako znovuzrozená. Na ulici vlá-
ly prapory. ·palíry ‰kolních dûtí, ãlenÛ
Sokola, hasiãÛ a mládeÏe v lidov˘ch
krojích lemovaly silnici od hasiãské
zbrojnice aÏ po ‰kolu. Pfied sirotãincem
se shromáÏdily dûti ve vala‰sk˘ch kro-
jích a fiadové sestry a mávaly preziden-
tovi. Tehdej‰í pfiedstavená sirotãince
Aquinata Baãíková podala prezidentovi
k podpisu pamûtní knihu, v níÏ je do-
dnes MasarykÛv autogram spolu s pod-
pisem jeho dcery Alice Masarykové.
PoblíÏ hasiãské zbrojnice prezidenta
Masaryka pozdravil starosta obce Jan
Tomana a malífi Jan KobzáÀ daroval
prezidentovi svou knihu O zbojníkoch
a pokladoch a „tatíãka“ Masaryka po-
zdravila také Ïaãka obecné ‰koly
Jufiicová, jeÏ mu podala kytici.“  Pfii té-
to pfiíleÏitosti byl poloÏen i základní ká-
men zemûdûlského domu.

Pfiíchod prezidentského páru.

Ochutnání vala‰sk˘ch frgálÛ.

Tradiãní pfiivítání - ‰tamprlkou slivovice.
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Tak taková byla náv‰tûva prvního ãe-

skoslovenského prezidenta v Liptále,

o které se doãteme v knize Liptál a kte-

rá byla na dlouhou dobu jedinou. 

Na dal‰í náv‰tûvu prezidenta si mu-

sela na‰e obec poãkat cel˘ch 79 let. Ve
stfiedu 14. 3. 2007 na‰i obec nav‰tívil
prezident âeské republiky Václav
Klaus spoleãnû se svou manÏelkou
Livií Klausovou pfii cestû Zlínsk˘ch

krajem v doprovodu hejtmana Libora

Luká‰e. 

A jak sám fiekl pan prezident:

„Nevím, co ti prezidenti dûlali, kdyÏ
v‰ude sly‰ím, Ïe zde byl prezident na-
posledy v roce 1924, 1927 atd.“

Na tuto v˘znamnou událost se, tak

jako pfied 79 lety pfiipravovala celá

obec. Byli jsme mile potû‰eni zprávou,

Ïe si prezident se sv˘m doprovodem

najde ve svém plnû nabitém programu

ãas nav‰tívit Vesnici roku  2006.

V pfiesnû urãeném ãase, tedy v 16:30

pfiijel do Liptálu cel˘ prezidentsk˘ do-

provod s manÏelsk˘m párem. Pan pre-

zident, paní Klausová i pan hejtman

mûli asi 20 minut na setkání s obãany.

Ná‰ pan starosta Miroslav Vaculík pfii-

vítal na‰e milé hosty a seznámil je

s na‰í vesnicí. Paní Livia Klausová pfii

svém projevu nezapomnûla pochválit

na‰e vala‰ské frgály a svûfiila se nám,

Ïe velice ráda doprovází svého manÏe-

la na tûchto cestách po âeské republi-

ce. Tato sympatická paní nám prozra-

O náv‰tûvu byl velk˘ zájem.

Pozdrav pana prezidenta.

Pfiivítání starostou obce.



- 13 -

dila, Ïe se s potû‰ením setkává s mil˘-

mi obãany, ktefií ji dodávají energii,

zvlá‰tû je-li v tak milém údolí jako

Liptál. Pan prezident pÛsobil velmi se-

riozním dojmem elegantního pána

s notnou dávkou humoru. V‰ichni

jsme se zasmáli, kdyÏ nám pan prezi-

dent vypravoval pfiíhodu, která se mu

stala pfied pfiíjezdem do Liptálu. Po ná-

v‰tûvû na‰í obce, mûl pan prezident

nav‰tívit oãní studio Geminy ve Zlínû,

ale tato velice mediánû sledovaná ná-

v‰tûva Zlínského kraje vyvolala mezi

novináfii bum. PraÏ‰tí novináfii otiskli

ve sv˘ch novinách zprávu, Ïe prezi-

dent se má podrobit tajnému oãnímu

zákroku ve Zlínû... 

Pan prezident nám fiekl slova, která

nás zahfiála u du‰e a pochválil na‰i prá-

ci a vzájemnou spolupráci v Liptále.

Pan prezident odpovûdûl i na dotazy

na‰ich spoluobãanÛ.

Pfiivítání se zástupci samosprávy.

Pfiedání daru - model pivovarského vozu od Petra Marka.

Beseda se zastupiteli.

Pfiedání láhve slivovice.
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Závûreãné rozlouãení.

Spoleãné foto s dechovou hudbou Liptál.

Velk˘ zájem o autogramy.

Pan hejtman Libor Luká‰ zase pfiipo-

mnûl, Ïe je tfieba ukázat panu preziden-

tovi i jinou stránku Ïivota na‰ich obãa-

nÛ, neÏ jen v okresních mûstech na‰eho

kraje. Vyzvedl taky zásluhy na‰í obce

a folklorní tradice u nás. Celou akci

moderoval Petr Hork˘, jenÏ pana prezi-

denta doprovázel slovem po celém

Zlínském kraji. Nakonec ná‰ pan sta-

rosta podûkoval prezidentskému páru

za jejich pfiíjemnou náv‰tûvu u nás

a pozval je na 10 minutové setkání se

zastupitelstvem a starosty okolních

vesnic. Poté se prezidentsk˘ pár ode-

bral v doprovodu sv˘ch bodyguardÛ

a v zástupu na‰ich obãanÛ do sv˘ch vo-

zÛ, pfii této cestû staãil pan prezident

rozdat nûkolik podpisÛ a paní Livia

nám darovala své fotografie s podpi-

sem. Celou slavnostní atmosféru podtr-

hovala Liptálská dechová hudba.

Tato náv‰tûva je dnes uÏ historií, ale

velice pfiíjemnou. Snad nebudeme mu-

set ãekat dal‰ích témûfi 80 let na dal‰í.

Náv‰tûvna pana prezidenta v na‰í

vesniãce byla velkou odmûnou pro

v‰echny obãany aktivnû se podílející

na Ïivotû v ní, coÏ vlastnû dokazuje

i získání titulu vesnice roku 2006

v âeské republice.

Michaela ·Èastná, Liptál, studentka

Stfiední ‰koly obchodu a sluÏeb Vsetín
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Obecní úfiad nabízí 100. v˘roãí kostela

Fotografie z náv‰tûvy prezidenta

- Vyhodnocení krajského kola  Vesnice roku 2006 - videokazeta, 50 min. 160,--

- Vyhodnocení celostátního kola Vesnice roku 2006 - videokazeta, 50 min. 160,--

- obû dvû v˘‰e uvedené akce na DVD 120,--

- Náv‰tûva prezidenta v Liptále:

- na videokazetû 25 min. 160,--

- na DVD 25 min. 120,--

- soubor fotografií na DVD 60,--

Prosíme obãany, ktefií mají je‰tû nûjaké jiné zdafiilé fotografie nebo videozáznam z náv‰tûvy prezidenta republiky, aby nám

je zapÛjãili pro budoucí  prezentaci a archív obce. Dûkujeme. OÚ Liptál

Prosím o spolupráci v‰echny, ktefií z vlast-

ní zku‰enosti nebo zprostfiedkovanû vûdí nû-

co o stavbû kostela nebo o umístûní (1929)

a odvozu zvonÛ (1942). RovnûÏ pokud má-

te v rodinách dobové fotografie, pozvánky

nebo cokoliv souvisejícího s nadcházejícím

v˘roãím otevfiením kostela, prosíme, aby

jste se ozvali na adresu: Vûra Halová, tel.:

571 438 095, 737 129 915. Dûkuji.
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Ko‰tovali - hodnotili - vyhlásili - aneb 3. Liptálsk˘ ko‰t slivovice
... se uskuteãnil v sobotu 10. bfiezna

2007 v Restauraci U KleskÛ a zahájila

ho v 16 hodin místostarostka obce Vûra

Dostálová. Leto‰ní roãník byl ze dvou

pfiedchozích nejvíce obsazen - do soutû-

Ïe bylo zapsáno 21 vzorkÛ! A tentokrát

se zúãastnili i pfiespolní z Jasenné

a Vala‰ské Polanky. Ov‰em na tu, kterou

v kvasu zaloÏili v Liptáli, nikdo nemûl.

Zde je koneãné pofiadí, které vze‰lo

z opravdu pfietûÏkého úkolu zhodnotit

v‰echny pfiedloÏené vzorky:

1. místo: Petr DaÀa (BrÈa), Liptál

2. místo: Libor Obadal, Liptál

3. místo: Petr Urban, Lhota u Vsetína

4.- 5. místo: Petr Obadal, Liptál, Jan

Matonoha, Liptál

6. místo: Antonín Studeník, Val. Polanka

Kdo poznal „svoju“: Milan BlaÏek,

Vala‰ská Polanka.

Lavorovica? I toto pofiadí bylo stano-

veno. Vítûze prvního místa od konce

v‰ak radûji nebudeme jmenovat, aby-

chom mu nevzali chuÈ a nadûji do dal-

‰ích roãníkÛ. Jen krátce pro ty, ktefií u to-

ho nebyli: pojmenování tohoto umístûní

nezní zrovna moc pochvalnû ale vûzte,

Ïe opravdu hodnû zkresluje. V tolika

vzorcích, které se svou kvalitou jen vel-

mi málo li‰ily, byl tento nejãerstvûj‰í,

coÏ mûlo jistû na v˘sledn˘ efekt vliv.

Po opravdu nelehkém úkolu hodnocení,

kter˘m byli povûfieni v‰ichni, co pfiihlásili

vzorky, vyhlásil nakonec vítûze starosta

obce Miroslav Vaculík. Ten se tedy mÛÏe

po cel˘ jeden rok honosit ãestn˘m titulem

Absolutní vítûz 3. Liptálského ko‰tu 2007.

Ze svého novû získaného postu podûkoval

svému otci Josefu DaÀovi se slovy: „... ‰ak

trnky byly jeho!“ a Pavlu Mrnu‰tíkovi za

úãinnou pomoc. A Ïe si tohoto místa Petr

jistû povaÏuje, láhev s touto „náplní“ a vi-

saãkou si také odvezl na ochutnávku do

Prahy pan prezident, kter˘ na‰i obec nav-

‰tívil ve stfiedu 14. bfiezna 2007. A kdo ví,

jestli se s ním nedostane i dál na nûjakou

zahraniãní cestu?!

Po opravdu slavnostním vyhodnocení

akce pokraãovala pfiátelsk˘m poseze-

ním s tancem za doprovodu hudební

skupiny „1+1“ manÏelÛ Vráblíkov˘ch

a v‰ichni zúãastnûní soutûÏící, jejich ro-

dinní pfiíslu‰níci i dal‰í hosté odcházeli

v pozdních hodinách uÏ s plány pro pfií‰-

tí roãník. Velké podûkování jménem po-

fiadatelÛ posílá paní Hana Klesková

v‰em sponzorÛm, ktefií pfiispûli k uspo-

fiádání akce a na ocenûní vítûzÛ. 

Jana Vráblíková, foto Josef Londa

Ko‰tování vzorkÛ.

Z leva vítûz Petr DaÀa, starosta obce a Hana Klesková.

Spoleãné foto.
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Informace âCE Liptál
„Slavnost posvûcení konána 5. ãer-

vence 1907, Îalm XI,4“, ãteme na ka-

meni vpravo pfii vstupu do kostela. Sté

v˘roãí posvûcení si sbor, církev a pfiáte-

lé spoleãnû pfiipomenou v nedûli 1. ãer-
vence 2007. Program pfiipravuje komi-

se jmenovaná star‰ovstvem. Jako hosté

budou pozváni pfiedstavitelé na‰í církve

a ekumeny,  zástupci okolních obcí, b˘-

valí faráfii nebo jejich potomci,  hejtman

Zlínského kraje. Pfiijedou také ãlenové

partnerského sboru z Beilen (Hol.). 

PrÛbûh slavnosti bude následující:
10.00 bohosluÏby s vysluhováním sv.

veãefie Pánû

káÏe  synodní senior Joel Ruml

11.15 posvûcení nového zvonu a jeho

umístûní do vûÏe kostela

12.00 spoleãn˘ obûd star‰ovstva a po-

zvan˘ch hostÛ

14.00 Odpolední program: 

Mahulena âejková, synodní ku-

rátorka: Evangelick˘ chrám dfií-

ve, nyní a v budoucnu, Vûra

Halová: Ze sborového archivu

Pozdravy hostÛ, Hudební strán-

ku zajistí liptálské pûvecké sbo-

ry, Milena Hudcová (housle),

Vladimír Novotn˘ (varhany),

dechová hudba Liptalanka
16.00 Závûr a poho‰tûní pro v‰echny

úãastníky - Srdeãnû zveme

v‰echny ãleny sboru a pfiátele

SBÍRKA NA NOV¯ ZVON stále pro-

bíhá. Kdo chce pfiispût, mÛÏe poslat svÛj

dar na úãet sboru ãíslo 111 220 858/0300

nebo ho odevzdat v hotovosti na fafie.

V‰em ochotn˘m dárcÛm dûkujeme.

Nanebevstoupení
âtvrtek 17.5. od 17 h v kostele

Svatodu‰ní svátky:
Nedûle svatodu‰ní 27.5. od 10 h v kos-

tele, sv. VP

Pondûlí svatodu‰ní 28.5.od  10 h v kostele

Dal‰í v˘znamné akce
Seniorátní dny mládeÏe v Liptále 20. - 22. 4.

Koncert pro Pomnûnku: Skupina Betel,  ne-

dûle 20.5. v 17 h v kostele 

Koncert pozounérÛ Sulzbach-Rosenberg

(SRN), pátek 8.6. v 18 h v kostele

Oslava 100. v˘roãí posvûcení kostela sposvû-

cením nového zvonu, nedûle 1. 7.

Oslava svátku Mistra Jana Husa, pátek 6. ãer-

vence od 17 h na BaÈkové

MládeÏ z Prahy-Dejvic a Liptálu sjíÏdí Hron,

23.-29. 7.

CyklopuÈák po jiÏní Moravû, 28. 7. - 4. 8.

Dûtsk  ̆tábor v Huslenkách, 11. 8. - 17. 8.

Star‰ovstvo  liptálského  sboru   Vás  srdeãnû

zve   k úãasti   na   bohosluÏbách i na dal‰ích

sborov˘ch setkáních.

V‰em ãtenáfiÛm pfiejeme radostné Veli-

konoce. Milost Pána JeÏí‰e Krista, láska BoÏí

a spoleãenství Ducha svatého se v‰emi vámi.

Amen

Jménem star‰ovstva Vás srdeãnû zdraví

Tomá‰ Nûmeãek, kurátor a Jan Hudec, faráfi

PROGRAM VE SBORU 
OD DUBNA DO SRPNA 2007

Velikonoce: 

6. 4. Velk˘ pátek v Liptále
10 h v kostele, sv.veãefie Pánû, slouÏí

far. Jan Hudec   

Ve Lhotû 
14 h Ne‰por na obecním úfiadû, sv.VP

8. 4. Velikonoãní nedûle
10 h v kostele, sv.VP,  far.Jan Hudec

9. 4.  Velikonoãní pondûlí 
10 h ve sbor.domû, far. Pavla Hudcová

z Ratibofie 

OSLAVA STA LET CHRÁMU PÁNù V LIPTÁLE 1.7.2007

Anketa k vydávání obecního zpravodaje

POZVÁNKA

VáÏení obãané, ãtenáfii

z dÛvodu zlep‰ení práce pfii vydávání

Liptálského zpravodaje Vám pfiedklá-

dáme nûkolik otázek. Pokud budete mít

zájem, mÛÏete na nû odpovûdût:

1. mûl by se zpravodaj vydávat ãastû-

ji, napfi. mûsíãnû, nebo co dva mûsíce?

Otázka je, zda by byl  dostatek vhod-

n˘ch materiálÛ. Souãasnû  vychází

zpravodaj 1 x za ãtvrt roku.

2. mûl by mít zpravodaj stálé rubriky,

napfi. zprávy z obce, kultura, sport,

církve, spolkov˘ Ïivot, ‰koly, podûko-

vání apod.?

3. mûly by tam b˘t umisÈovány rekla-

my?

4. mûl by b˘t ve zpravodaji zvefiejÀo-

ván prÛbûh  z jednání zastupitelstva ob-

ce?

5. mûlo by se ve zpravodaji dûkovat

i firmám, které podporují a sponzorují

rÛzné organizace, ‰koly, spolky, folk-

lorní slavnosti apod.? Nebo to fie‰it tak,

aÈ si tyto sloÏky podûkují sv˘m sponzo-

rÛ a dárcÛm na sv˘ch akcích nebo na

sv˘ch v˘roãních schÛzích?

6. jak by se mûlo vyslovit podûková-

ní ostatním obãanÛm, ale i ãlenÛm rÛz-

n˘ch spolkÛ (hasiãi, sportovci, vala‰i

apod.), ktefií dlouhodobû a zdarma pra-

cují ve prospûch obce nebo pro své or-

ganizace?

7. mûl by se vybírat nûjak˘ poplatek

za doruãování zpravodaje?

8. máte jiné návrhy na zlep‰ení úrov-

nû obecního zpravodaje?

9. nebo souhlasíte se souãasn˘m sta-

vem a nepfiejete si Ïádné velké zmûny?

Rádi uvítáme Va‰e pfiipomínky a ná-

vrhy. 

Písemné odpovûdi mÛÏete i zcela

anonymnû vhodit do schránky umístû-

né u vchodu na obecní úfiad.

Miroslav Vaculík, starosta

Zveme v‰echny b˘valé zamûstnance 

VD LIPTA Liptál na 

„SRAZ LIPËÁKÒ“
kter˘ se uskuteãní  v sobotu 21. ãervence 2007 

v 15 hodin  v kulturním areálu v Liptále

Pfiipravovan˘ program:
15:00 pfiíjezd úãastníkÛ, pfiivítání 

16:00 zahájení setkání, pfiedstavení 

a zdravice b˘val˘ch pfiedsedÛ, vedoucích provozoven  

a ostatních pracovníkÛ

17:00 volná zábava pfii taneãní hudbû

Prosíme rovnûÏ, aby jste informovali o této akci 

své pfiátele a známé z jin˘ch provozoven. 

BliÏ‰í informace budou zvefiejnûny na internetov˘ch 

stránkách obce Liptál www.liptal.cz po 15. 04. 2007.

Za pfiípravn˘ v˘bor Miroslav Vaculík, 

Josef  VychopeÀ, Cyril Válek
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Ze Základní ‰koly Liptál

·kolní lyÏování v Liptále

Br˘le pro Afriku 
- humanitární pomoc ze ‰kolní druÏiny

Na podzim dûti ze ‰kolní druÏiny vy-

hlásily charitativní sbírku dioptrick˘ch

br˘lí pro nemocné obyvatele nejchud‰ích

ãástí Afriky. Za jedny dioptrické br˘le

zde lidé na trhu dostanou aÏ 160,-Kã a za

peníze si mohou koupit léky nebo jídlo

pro nemocné nebo hladovûjící. 

A tak jsme doma prohledali ‰uplíky

a skfiínû a s vûdomím, Ïe i jedny br˘le

moÏná zachrání lidsk˘ Ïivot, jsme spo-

leãnû nasbírali 59 br˘lí, které jsme posla-

li nemocn˘m lidem do Afriky. Dûkujeme

v‰em, ktefií se sbírky zúãastnili. 

Br˘lov˘ král - Petr ·opák 1.tfiída  pfii-
nesl 6 br˘lí

Br˘lová královna - Maru‰ka Vaculíková 3.tfiída  5 br˘lí 

Br˘le pro Afriku 
jsme spoleãnû odeslali, a pfii‰lo pfiekvapení…

Z dopisu pana Dr. B. Riedla, dobrovolného pracovníka

Oblastní charity v Uherském Hradi‰ti: 

… S hlubokou vdûãností jsem od Va‰ich dûtí ze ·kolní dru-

Ïiny pfii Z· v Liptále pfiijal balík s Va‰imi br˘lemi na pomoc

malomocn˘m v Africe. Veliké podûkování za tento ãin patfií

i rodiãÛm, prarodiãÛm a v‰em, ktefií pfiispûli k uskuteãnûní ve-

likého lidství - b˘t ãlovûkem… Kdo udûlá radost jin˘m, ob-

darovává sám sebe. 

…Jako dárci musíte vûdût, kde Va‰e dary skonãí. Letecky po-

putují jako osobní zavazadlo z Prahy do Stfiedoafrické republiky

do mûsta Bantuj, kde je ambulantní stfiedisko malomocn˘ch pod

správou praÏsk˘ch karmelitánÛ. Dal‰ím místem, kam dary putu-

jí, je indická Kalkata, stfiedisko Misionáfiek Matky Terezy…

Srdeãnû a upfiímnû dûkujeme za dar humanitární pomoci. 

Dobfií lidé stále Ïijí, i v Liptále!!!

B. Riedl Oblastní charita Uherské Hradi‰tû

K podûkování se pfiipojuji i já a pfieji do nového roku, aÈ

na ten nádhern˘ pocit z pomoci druh˘m nezapomeneme. 

Petra Pilná, vychovatelka ·D pfii Z· Liptál 

Ostru‰ka Radomír, Karolová Denisa, Melichafiíková

Katka, Vaculíci Kuba a Matûj - 4 br˘le. 

Sachr Tomá‰, Navrátilová Krist˘na, âernota Jindra,

Hru‰ková Verãa - 3 br˘le. 

Valãíková Adéla, Pospí‰ilíková Bára, Mazaãová

Lucka, Vaculík Sam, Kovafiãíková Lucka,

Zgarbová Petra - 2 br˘le. 

Obadalová Eli‰ka, Obadalová Lili, Obadal Pepa,

¤ezníãková Lucka, Gfie‰áková Lenka, Urbanová

Eva, Basel Tom, Mrnu‰tíková Katka - 1 br˘le.

Pofiadí tfiíd: 
1. místo 3. tfiída - 20 br˘lí 

2. místo 2. tfiída - 16 br˘lí 

3. místo 1. tfiída - 7 br˘lí 

4. místo 4. a 6. tfiída - 5 br˘lí 

5. místo 7.B tfiída - 4 br˘le 

6. místo 5. tfiída - 2 br˘le

DùKUJEME !

Pfiesto, Ïe  leto‰ní zima nám lyÏafiÛm

nepfiála, chtûl bych se zastavit u ‰kolní-

ho lyÏování v Liptále. Od roku 1996

pofiádá Z· pravidelnû lyÏafiské kurzy

pro své Ïáky. AÏ na jednu v˘jimku

probûhly kurzy na hotelu Horal ve

Velk˘ch Karlovicích. DÛvodem je kva-

litní zázemí pro pofiádání kurzÛ a ze-

jména ideální svah pro v˘uku, kter˘

k hotelu patfií. Od samého poãátku jsme

fie‰ili zpÛsob financování kurzu. ¤ada

mûstsk˘ch ‰kol pofiádá tuto v˘uku jen

pro Ïáky, ktefií si jí mohou zaplatit, bez

ohledu na to , Ïe se bude jednat jen

o ãást kolektivu. Tuto variantu jsme od

zaãátku povaÏovali za ‰patnou, proto

‰kola pofiádá kaÏd˘ rok na jafie sbûr Ïe-

lezného ‰rotu. Na sbûru se podílejí ro-

diãe ÏákÛ, ale i samotní obãané Liptálu,

ktefií sbûr pfiipraví. Proto bych rád po-

dûkoval v‰em, ktefií se na sbûru jak˘m-

koliv zpÛsobem podílejí. V̆ tûÏek sbûru

jde pak na spolufinancování pobytu ve

Velk˘ch Karlovicích.

Jen pro srovnání na Z· - Trávníky

platili letos Ïáci za kurz 3500,- Kã na‰i

Ïáci 1700,- Kã. Ze tfií tfiíd na

Trávníkách jelo 35 ÏákÛ, u nás z 38 Ïá-

kÛ jelo 34.

I kdyÏ je lyÏafisk˘ kurz zamûfien na

v˘uku lyÏování, není toto jeho hlavním

cílem. Zatím nám nevyrostl Ïádná ‰am-

pión svûtov˘ch sjezdovek, ale v‰echny

dûti jsme nauãili lyÏovat. Dûtem chce-

me pfiedat hlavnû radost z pohybu

v zimní pfiírodû, k nûmuÏ by se pravi-

delnû vracely. Neménû dÛleÏit˘ je t˘-

denní pobyt dûtí mimo ‰kolu (ãasto po-

prvé bez rodiãÛ), pfii kterém se tfiída

díky spoleãn˘m záÏitkÛm sÏije. ¤ada

absolventÛ na‰í ‰koly  pak na lyÏafisk˘

kurz ráda vzpomíná.Vím taky, Ïe mno-

ho b˘val˘ch ÏákÛ dnes pravidelnû lyÏu-

je a jezdí na sjezdovky napfi. na

Slovensko ãi do Rakouska.

V poslední dobû, kdy se lyÏování sta-
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lo módní záleÏitostí, jsme zaãali pofiá-

dat i lyÏafisk˘ kurz pro Ïáky I. stupnû.

Po úvodních lekcích v Liptále (dle snû-

hov˘ch moÏností) jedeme s dûtmi na

víkend do Velk˘ch Karlovic. Pfiimûfienû

vûku uãíme dûti základním lyÏafisk˘m

dovednostem s cílem dal‰ího zlep‰ová-

ní.Tyto dûti rovnûÏ dostávají od SRP·

pfiíspûvek na pobyt (cca 30% z ceny).

Velk˘m pfiínosem pro ‰kolní lyÏová-

ní je i mal˘ vlek, kter˘ b˘vá postaven

u Cedidlovy pily. UÏ pfied‰koláci tu

zkou‰ejí své lyÏafiské umûní, ‰koláci tu

smysluplnû tráví voln˘ ãas. Pro fiadu

dûtí - nelyÏafiÛ je to skvûlá v˘zva, aby

si to pfii‰ly na lyÏích taky zkusit. Toto

v‰echno by nebylo moÏné bez ochotné

pomoci rodiãÛ, ktefií se na provozu vle-

ku podílejí. Rád bych vzpomnûl pana

Vráblíka, kter˘ se o vlek stará.

Podûkování v‰ak patfií v‰em, ktefií se na

provozu vleku podílejí !

Od roku 1996 absolovovalo lyÏafisk˘

v˘cvik na na‰í ‰kole 250 - 300 ÏákÛ, kte-

ré jsme nauãili bezpeãnû sjet sjezdovku

nebo vyjet na vleku. Je to moc nebo má-

lo na takovou obec? Nechám na hodno-

cení jin˘m. Obãas se sice najdou rodiãe,

kter˘m musíme vysvûtlovat, Ïe lyÏování

patfií mezi rozumné vyuÏití volného ãa-

su a pÛjãení ãi pofiízení lyÏí není ‰patnou

investicí. Na to jsme si ale po mnoha le-

tech zvykli a kaÏdoroãnû spokojeni se-

dmáci  jsou toho dÛkazem.

SoutûÏ Paragraf 11/55
V pátek 9. bfiezna 2007 se tûlocviã-

na Z· Liptál stala dûji‰tûm úporného

zápolení ÏákÛ 8. a 9. tfiíd. Probíhalo

zde totiÏ ‰kolní kolo v˘chovnû-vzdû-

lávací soutûÏe Paragraf 11/55, která si

klade za cíl upozorÀovat na poru‰ová-

ní zákonÛ, zvy‰ovat právní povûdomí

mládeÏe a znalost zákona ã. 379/2005

Sb, kter˘ zakazuje prodej tabákov˘ch

v˘robkÛ mlad˘m lidem do 18 let.

SoutûÏe se zúãastnilo celkem ‰est

pûtiãlenn˘ch  druÏstev s opravdu pfií-

znaãn˘mi jmény jako napfi.Jasná pro-

hra, Divoké koãky.Zápolilo se celkem

v pûti kolech. V prvním kole s pfií-

znaãn˘m  názvem Zákon odpovídali

kluci a holky na otázky z oblasti prá-

va. Druhé kolo Jak bys vyfie‰il bylo

testem jejich komunikaãních doved-

ností, schopností argumentovat a pro-

sadit si svÛj názor pfied pfiísnou, ale

spravedlivou porotou, která to jistû

pfii svém peãlivém rozhodování ne-

mûla jednoduché. Svoji schopnost t˘-

mové spolupráce a zruãnost si soutû-

Ïící mohli vyzkou‰et pfii stavbû vûÏe

v disciplínû nazvané Postav vûÏ.

Následující ãtvrtá disciplína Kdybych

byl starostou provûfiila, jak si soutûÏí-

cí poradí s mûstsk˘mi zákony - ty

‰patné zru‰ili a dosadili nové.

Pfiítomní diváci vytvofiili boufilivou

atmosféru a dostali také moÏnost za-

pojit se pfiímo do dûní soutûÏe.

Organizátofii pro nû pfiipravili tipova-

cí soutûÏ. Jejich úkolem bylo odhad-

nout vûk ‰esti figurantÛ z fotografie.

Stejn˘ úkol byl pfiipraven i pro na‰e

soutûÏící v rámci pátého kola Poru‰í‰

zákon.

JelikoÏ se mnohdy v zápalu boje

nejen soutûÏícím, ale i porotû obãas

doslova koufiilo z hlavy, dostal pfiíle-

Ïitost v rámci pfiestávek i ná‰ pûveck˘

sbor LIPO, kter˘ se postaral o zábavu.

A kdo z celého zápolení vy‰el jako

vítûz a oblékl si Ïlutá triãka? Stalo se

jím druÏstvo dûvãat z deváté tfiídy

Lucie Peãenková, Dá‰a Dûdková,

Jana Vráblíková, Vlaìka GerÏová,

Katka Sucháãková.

Po trochu nároãném, ale pfiíjemnû

stráveném dopoledni, odcházeli

v‰ichni v dobré náladû, a snad i obo-

haceni o nové vûdomosti.

Jitka Pi‰tûcká, uãitelka. 

Hovofií Jan Mrnu‰tík z 8. tfiídy
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Ze Základní ‰koly pfii Dûtském domovû Liptál

Zpráviãky 
ze ·kolní druÏiny 
pfii Z· v Liptále

Ná‰ velk˘ úspûch 

Na zaãátku ‰kolního roku jsme se

opût pfiihlásili do celostátní soutûÏe

Asociace zastáncÛ odpovûdného vzta-

hu k mal˘m zvífiatÛm. V rámci

Svûtového dne zvífiat vyhlásila asoci-

ace projekt Psí vlajka 2006. Na‰im

úkolem bylo vytvofiit vlajku, která

symbolizuje vztah dûtí ke psÛm, od-

kazuje na místo, odkud dûti pochází

nebo pfiiblíÏit místo vzniku vlajky ji-

n˘mi dominantami okolí nebo histo-

rick˘mi událostmi. A tak abychom

v‰e stihli v termínu, museli jsme peã-

livû pracovat uÏ od prvního ‰kolního

t˘dne v záfií. Máme velkou radost, Ïe

se na‰e poctivá práce v Praze neztrati-

la a v konkurenci 366 dûtí a 37 psích

vlajek ze v‰ech koutÛ na‰í republiky

obsadila 2. místo. Za odmûnu jsme od

organizátorÛ soutûÏe získali fotoapa-

rát Olympus, kter˘ nám dokonale po-

slouÏí k zachycení na‰ich v‰edních

i sváteãních dnÛ ve ‰kolní druÏinû.

Petra Pilná, vychovatelka ·D

V sobotu 10.2. 2007 jsme proÏili moc hezké odpoledne

se zástupci obãanského sdruÏení „Múzy dûtem“ a obãan-

ského sdruÏení „Out of Home“ z Prahy.

Tato obãanská sdruÏení chtûjí zpfiíjemÀovat Ïivot dûtem

v dûtsk˘ch domovech, motivovat je a ukazovat na vûci

a ãiny, které mají v Ïivotû smysl.

Toto setkání bylo pfiedehrou k ojedinûlému sportovnímu

festivalu v ãervnu v Praze, na kterém ãeká dûti t˘mové

soutûÏení, setkání s osobnostmi umûleckého a sportovního

svûta,atrakce, Ïivé koncerty a spousta dal‰ích záÏitkÛ.

My jsme mûli moÏnost se setkat se sportovci, ktefií pro-

vozují extrémní sporty a to snowkiting a kiteboarding.

Vysvûtlili nám, co to vlastnû znamená, jaká je potfiebná v˘-

stroj, na ãem se dá jezdit a hlavnû, jak máme dodrÏovat

bezpeãnost. Mûli jsme moÏnost si nejen draky prohléd-

nout, ale také jsme si na kopci prakticky vyzkou‰eli, jak se

takoví draci ovládají.

K úplné spokojenosti nám chybûl pouze sníh a snowboard.

Na závûr na‰eho setkání jsme pfii krátké soutûÏi dokazo-

vali, co jsme si v‰echno zapamatovali.

Ale úpln˘ zlat˘ hfieb odpoledne bylo pfiedání jednoho

krásnû modrého draka. Mnozí  uÏ pfiem˘‰lí, jak budou ‰et-

fiit na snowboard a budou se pfií‰tí zimu vesele prohánût po

okolních kopcích. Je‰tû jednou díky.

Dûti z DD Liptál
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Malá Lipta na vala‰ském bále

PODùKOVÁNÍ

Z Matefiské ‰koly Liptál
PODùKOVÁNÍ

Na konci ledna tohoto roku ukonãila

pracovní pomûr v matefiské ‰kole úãet-

ní paní ing. Blanka Smolíková.

/DÛvodem bylo pracovní vytíÏení

a dal‰í studium./

Jménem kolektivu zamûstnancÛ, ale

hlavnû sv˘m bych jí chtûla podûkovat

za tfii roky nároãné a svûdomité práce

v na‰í ‰kole.

Jako úãetní mi byla oporou v tom

nejhor‰ím období tj. pfii pfiechodu na

právní subjektivitu.

VÏdy byla ochotná pomoci, poradit

a mohla jsem se na ni plnû spolehnout.

Pfiejeme jí hodnû úspûchÛ v osobním

Ïivotû, v práci i ve studiu a doufám, Ïe

nám bude i nadále naklonûna a nápo-

mocna radou tak jako doposud.

Krausová Eva, 

fieditelka matefiské ‰koly

Je‰tû jednou bychom chtûli podûko-

vat za krásné a bohaté loÀské vánoce.

Díky finanãním pfiíspûvkÛm na‰ich

rodiãÛ mají dûti nové a úplnû jiné sta-

vebnice a hry a díky darování sbírky

z adventního koncertu v evangelickém

kostele mají dûti nové kolobûÏky a od-

ráÏedla.

Poslední den pfied vánoci nás velmi

mile pfiekvapil pan Petr Vaculík, kter˘

pfiivezl dûtem dárek - krásn˘ dûtsk˘

gauã. Dûkujeme Vám v‰em.

Zaãátkem tohoto roku ukonãila po

ãtyfiech letech pracovní pomûr v matefi-

ské ‰kole paní Jarmila Burjánová. 

Pomáhala nám s pfiípravou potravin

a byla velkou oporou v kuchyni.

Moc jsme si toho váÏili v období,

kdy bylo v matefiské ‰kole hodnû dûtí,

ale hlavnû ve dnech náhlé nepfiítom-

nosti kuchafiky. 

V poslední dobû se k jejím zdravot-

ním problémÛm pfiidaly starosti ro-

dinné.

Pfiejeme proto jí i celé její rodinû

hodnû zdraví a ‰tûstí. 

V souãasné dobû, z dÛvodu niÏ‰ího
poãtu dûtí, je kuchafika v kuchyni sama,
ale tû‰íme se, Ïe aÏ nám dûtí v matefiské

‰kole pfiibude, sejdeme se zase v kuchy-
ni !? 

Za cel˘ kolektiv ‰koly Eva Krausová

Cérky a ogafii z Malé Lipty se i letos

zúãastnili dûtského vala‰ského bálu.

V sobotu 6. ledna nav‰tívili bál

v Fren‰tátû pod Radho‰tûm. Spoleãnû

se soubory z okolních mûst a vesnic si

„dûcka“ zpestfiili odpoledne tancem,

zpûvem a rÛzn˘mi soutûÏemi. SoutûÏili

„O Krále a Královnu bálu“, zkou‰eli si

vytoãit ‰tûstí na „Kole ‰tûstí“, nauãili se

nové tance a nûktefií si na‰li i nové ka-

marády.Vyzkou‰eli si tam naneãisto,

jak to na takovém bále vypadá.

Proto,  kdo má zájem a chuÈ tanãit,
zpívat, nav‰tûvovat rÛzné festivaly
nejen po âeské republice, aÈ pfiijde
mezi nás!!!  

Dûcka z Malé Lipty
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Na‰e církev v regionech / Vala‰sko - Liptál
Nezdolnû vstfiícní

Probírám se spoustou fotografií, které

jsem si pfiivezl z Liptálu, abych po mûsíci

vzkfiísil vzpomínky z reportáÏe v obci pod

Vsetínsk˘mi vrchy, kde je jeden z na‰ich

pÛvodních sborÛ.  Pfiijel jsem jiÏ za

tmy,a tak fiadu obrázkÛ na mém poãítaãi

zahajuje portrét z místnosti, tváfi sestry

Nûmeãkové, matky nynûj‰ího kurátora

sboru Tomá‰ Nûmeãka, u nûjÏ jsme v so-

botu veãer o Vala‰ích a o Liptále zaãali.

Kdyby mi na památku zÛstala jen tahle

pevná, Ïivotem popsaná tváfi Ïeny, pfiikr-

ãené nad hÛlkou  v oblouku jakoby opsa-

ném podle tvaru zdej‰ích kopcÛ, fiekla by

mi o zdej‰ích horalech moÏná v‰ecko.

O proÏit˘ch útrapách  a protivenství, ale

i o vÏité vdûãnosti zemûdûlcÛ. Je uklidÀu-

jící pozorovat mírnost zdej‰ích lidí, která

je samozfiejmû podepfiena nezbytnou sy-

rovostí venkovského Ïivota, jinak v‰ak na

hony vzdálena náboÏenské bojovnosti,

s níÏ míváme tento kraj  spojen˘ podle

vyzafiování vsetínského Horního sboru.

V reformovaném Liptále se evangelizace

mûstské misie tolik neujaly, zato je zde cí-

tit témûfi hmatatelná kontinuita ãasu. V ji-

n˘ch vesnicích po na‰í vlasti není pro-

blém nalézt zlomené, vnitfinû rozpolcené

obyvatele, ale tady vûdí, proã zde chtûjí

Ïít,  proã se i mladí chtûjí po studiích

z ru‰ného mûsta vrátit do údolí pod pase-

ky, tvrdû se tu ohánût tfieba vidlemi a b˘t

v kraji, kter˘ jim byl dán. Vdûãní hosté

a pfiíchozí v zaslíbené zemi, pfiedstavuji si

starozákonní postavy. „Oni zvlá‰tním

zpÛsobem svÛj kraj milují,“ fiekl mi jiÏ

z cestou  z nádraÏí faráfi Jan Hudec.

Abych v‰ak nezapomnûl, na prahu

u NûmeãkÛ se mi mûlo dostat prvního se-

známení s místním náfieãím. Jestli pak ví-

te, co je „ãetina“? No pfiece chvojí, kte-

r˘m se na zimu v‰echno pfiikr˘vá  a pfied

Vánoci zdobí; holé vûtve, co z nûj zbudou,

jsou „krkono‰sky“ a v komínû tady budou

udit maso z „ma‰íkÛ“. 

Potomci vdûãn˘ch pfiíchozích
Dojmy  z veãera mi potvrdily, Ïe jsem

tu na správném místû a zfiejmû mi po-

mohly ráno brzy vstát, abych stihl  vylézt

na kopec a fotografovat v˘chod slunce

nad Liptálem. Medituji nad ãernav˘m

skeletem opadané ‰vestky a napadne mû,

Ïe toto ovoce je pro zdej‰í kraj symbolic-

ké. Slivoviãka se tu pfiece odjakÏiva páli-

la, aby byla lékem ranního „chrobáka“

i veãerní posilou pro hosta „do druhé no-

hy“. âekám na první paprsky, hledám

místo pro stativ a skrze pásy trnek pfiehlí-

Ïím obzor na protûj‰ím kopci. Dole se vá-

lí mlha a zve mû do dávn˘ch ãasÛ, kdy se

v tûchto místech táhly jen temné hvozdy.

Je‰tû v 15.století zde nebylo Ïádné osíd-

lení;  to aÏ Vala‰i, pozvaní z oblasti ny-

nûj‰ího Rumunska tyto konãiny koloni-

zovali a nevysoké, ale pfiíkré kopce

promûnili v pastviny. Dnes se k staré tra-

dici nûktefií znovu vracejí, sly‰el jsem

vãera veãer u NûmeãkÛ. 

Sto osmdesátihlavé stádo ovcí má dnes

kurátorÛv bratr. Jaké to tu bylo, kdyÏ

Vala‰i na pasekách zaãínali, kluãili les,

obnaÏovali kopce pro své ovce a zvali

sluníãko do dolin? KdyÏ potom ke své

hrdé nátufie pfiidali zálibu v Písmu a evan-

gelické vífie? 

KdyÏ se roku 1777 nechali vlákat do

pasti fale‰ného toleranãního patentu a je-

jich pfiedstavitelé byli popraveni a depor-

továni do Uher?

KdyÏ si pak koneãnû mohli po roce

1781 postavit dole u fiíãky svou vlastní

prostou modlitebnu? Do níÏ  chodili po

léta pfies kopec zima nezima i ze soused-

ní Seninky. Mimochodem, není  pr˘ nic

snaz‰ího, neÏ se mezi místními kopeãky

ztratit, i zku‰en˘ zabloudí. Ale tam dole

dnes ãeká jiÏ kostel z nové doby, protoÏe

místní evangelíci za pomoci Gustav-

Adolfského díla  a nûmeck˘ch továrníkÛ

ZeppellinÛ zde postavili malou katedrálu.

Evangelick˘ novobarokní chrám Pánû je

dnes v˘raznou dominantou horní ãásti

Liptálu. Sluníãko jiÏ sv˘mi paprsky pro-

razilo ranní opar, objevuje pro mne tvary

kopcÛ, ale tam dolÛ, kde tu‰ím ná‰ kostel,

mi ne a ne posvítit. Musím tedy sejít sám,

bohosluÏby budou zaãínat. Cestou minu

obecní úfiad  s tabulkou Obec roku 2006

a s kamenn˘m Valachem v prÛãelí - a je‰-

tû jeden pohled na ná‰ kostel z protûj‰í

stránû, je‰tû pfiicházející farníky v proti-

svûtle, mihne se tam pan faráfi v ãerném

obleku, vyzafiujíc dÛstojnou pohodu, ale

pak je‰tû na fafie s mládeÏí zopakuje píseÀ

pfii kytafie - a mÛÏe se zaãít. Vcházím do

kostela pln˘ dojmÛ ze zdej‰í pfiírody,

v hlavû se mi skládají nové informace,

okny nás hladí usínající listopadové slun-

ce. Tady se snad zastavil ãas! 

„Nejvíc nám tady ‰kodí televize, mys-

leli jsme, Ïe po pfievratu v ní bude víc po-

fiadÛ o vífie,“ zazní potom pfii besedû po

bohosluÏbách.“ NejdÛleÏitûj‰í je o pofia-

dech  s dûtmi mluvit, mladí se rozhodnou

podle toho, co usly‰í od vás,“ snaÏím se

zástupce generace star˘ch pamûtníkÛ po-

vzbuzovat. Ale má slova nepadnou na

úrodnou pÛdu, pfiedstava autority je daná

a souvisí podle v‰eho s letitou zku‰eností

kompaktního evangelického spoleãen-

ství. Katolíci zde nepfiedstavují v˘raznou

skupinu a obec tedy není zmítána jinde

zfieteln˘m napûtím. Liptál‰tí jsou velko-

Beseda na fafie

Marie Nûmeãková
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rysí i pokud jde o správné konfesní zafia-

zení. PÛvodnû od toleranãních dob „hel-

víti“, ale sly‰í i na „luterány“ a neurazí se.

Jestli se jim také pfiezdívalo „berani“,

snad ano, ale nevidí sebe sama pfiedev‰ím

jako pravovûrné paliãáky. Vlastnû ani ne-

umûjí pfiíli‰ pojmenovat, co  je pro nû

v jejich tradici nejdÛleÏitûj‰í. MoÏná ne-

chtûli liptál‰tí takové vûci rozpitvávat na

mÛj magnetofon, ale získal jsem dojem,

Ïe jejich hlavní síla  je v pozitivním  pfie-

svûdãení o smyslu vlastního díla. Îe dû-

lají vûci správnû, Ïe jsou rádi na svém

místû a v pokofie pfiijímají poÏehnání od

Pána Boha. A v kruhu kolem stolu na fa-

fie nechybûla ani stfiední generace, ani

mladí. MoÏná tento sebevûdom˘ klid

souvisí je‰tû s jinou nepsanou tradicí.

V Liptále nikdy netáhli pfiíli‰ doleva.

Místní evangelíci do druÏstva nevstupo-

vali a v tûÏk˘ch dobách umûli zúroãit v˘-

hody samostatného a nároãného Ïivota

na pasekách. 

Na jednu z nich jsem mûl to ‰tûstí se po

obûdû se starostou podívat. V parádní

svûtnici se kolem pece se‰la pûkná fiádka

pfiíbuzn˘ch. Radost podívat. ¤eã se nad

vánoãkou stáãí do minulosti a m˘m v‰e-

teãn˘m otázkám o základu víry se dostá-

vá jednoduch˘ch odpovûdí z v‰edního

Ïivota. „Hodnû záleÏí, jak byl kdo vycho-

van˘, tfieba i v náboÏenství, a jestli získal

v‰echny ostatní dobré lidské vlastnosti -

a sousedské vztahy byly vÏdycky dÛleÏi-

té,“ klade mi na srdce bratr Pilí‰ek. Za

nejtûÏ‰í doby povaÏuje ãas v‰eobecné kri-

ze  tfiicát˘ch letech.   

„Ale tady na pasekách jsme nikdy ne-

trpûli hlady,“ dodá se spikleneckou jis-

krou v oku a mávne rukou k lesu na

Bafiiny, kudy museli jednou na sklonku

války jít pomáhat havarovanému americ-

kému letci. Musím uÏ na vlak a v nejlep-

‰ím odcházím, ale zÛstává mi pocit bez-

peãí. Kdyby se mû nûkdo ptal, ãím se

zdej‰í evangelíci li‰í od jin˘ch kfiesÈan-

sk˘ch demokratÛ tfieba katolíkÛ, fiekl

bych mu nejspí‰, Ïe svou neokázalostí.

Potud jsem se se svou pfiedvánoãní ná-

v‰tûvou trochu pfiepoãítal. Místní krãí ra-

meny, kdyÏ se ptám po vánoãních zvy-

cích, o niãem mimofiádném nevûdí.

MoÏná ale zkusíme pfií‰tí rok pfied koste-

lem udûlat Ïiv˘ Betlém, plánuje ãlen star-

‰ovstva, a padají jména, kdo by mohl hrát

Marii, kdo Josefa a ãí budou ovce. KdyÏ

nebude velk˘ mráz.

Sbor základem obce    
Do Liptálu jsem byl ov‰em poslán je‰-

tû z jiného dÛvodu. Zdej‰í obec vyhrála

soutûÏ a stala se letos obcí roku. CoÏ není

z hlediska sborového Ïádná mimobûÏná

událost. Starosta Liptálu Miroslav

Vaculík je ná‰ ãlovûk, dlouholet˘ ãlen

star‰ovstva a jeden z pilífiÛ místního folk-

lórního spolku, a podobné je to i s dal‰ími

aktivními obãany. Evangelick˘ sbor zde

zkrátka pfiedstavuje zdrav˘ základ Ïivota

obce. Dobr˘ pfiíklad i pro jiné, Ïe po pfied-

cích zdûdûné renomé spolu s poctivou

prací pfiiná‰ejí plody. Nová silnice i zám-

ková dlaÏba  na chodnících ov‰em potvr-

zuje, Ïe zde mají pfiiãinlivého starostu,

kter˘ ví, jak dosáhnout na peníze z dÛle-

Ïit˘ch fondÛ. Obec je jeho chloubou,

a pár hodin s ním stráven˘ch mi potvrdi-

lo, Ïe neztrácí ani minutu. Organizovat

kaÏdoroãní Liptálské slavnosti, festival li-

dové hudby s celosvûtovou úãastí, to mu-

sí stát mnoho energie. Odmûnou za její

vydání jsou pak letní záÏitky s japonsk˘-

mi nebo africk˘mi hosty, ktefií se tu v ná-

ruãí kopcÛ cítí nádhernû a pfiinesou svou

hudbu i na bohosluÏby do kostela. Vidíte,

Ïe stát se obcí roku je tak jednoduché.

NuÏe, krojované taneãníky jsem na

podzim nepotkal, liptál‰tí do kostela s va-

la‰kami nechodí, ale pfiesto mají mezi se-

bou nûco mimofiádnû silného. KdyÏ si ke

sv˘m ãerstv˘m záÏitkÛm z první samo-

statné náv‰tûvy na Vala‰sku pfiidám zku-

‰enosti s v˘razn˘mi tahouny z na‰í církve

- muÏi i Ïenami - ktefií odsud pocházejí,

skládá se mi dohromady obraz nenápad-

né, ale houÏevnaté víry, nesené nezdolnou

vstfiícností, kterou se jiní marnû douãují

na ‰koleních komunikace. Takové vlast-

nosti ov‰em prozrazují velk˘ vnitfiní Ïár.

Jak vzácné zboÏí dneska. ToÏ, abych se

sem je‰tû, dá-li Pán, pro nûj nûkdy vrátil.   

Jan Mamula (s pfiispûním J. Hudce)

z ãasopisu âesk˘ bratr, prosinec 2006

Pfiíjemné setkání na Bafiinách

Posezení u pece

Josef Pilí‰ek a Jan Hudec 
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28.04. so Hasiãská pouÈ - Host˘n SDH Liptál Host˘n
kvûten ne Vítání obãánkÛ Obãanská komise Liptál VZM
kvûten Koncert pro Pomnûnku - sk. Betel-17 hod. Pomnûnka, âCE Liptál Kostel âCE
kvûten so Svoz velkoobjemového OÚ Liptál obec

a nebezpeãného odpadu
02.06. so Soukromá akce Kolaja Zdenûk, V‰emina KZ
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 Koncert pozounérÛ âCE Liptál Kostel âCE

Sulzbach - Rosenberg (SRN) -18 h
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
23.06. so Soukromá akce - rom.svatba Duna Alexandr, Vsetín KZ
29.06. 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. pá Oslava svátku Jana Husa âCE Liptál BaÈková
07.07. so Hasiãská soutûÏ 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
21.07. so Sraz „LipÈákÛ“ Starosta KA popfi.KZ

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE - 2007

ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ FK LIPTÁL - JARO 2007 MUÎI

ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ FK - LIPTÁL JARO 2007 ÎÁCI

NEDùLE 18.bfiezna doma VAL.BYST¤ICE zaã. 15 hod.

SOBOTA 24.bfiezna venku SEMETÍN zaã. 15 hod.

NEDùLE 1.dubna venku VAL.POLANKA zaã. 15:30 hod.

NEDùLE 8.dubna doma KATE¤INICE zaã. 16 hod.

SOBOTA 14.dubna venku HO·ËÁLKOVÁ zaã. 16 hod.

NEDùLE 22.dubna doma HROZENKOV zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 29.dubna venku BYNINA zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 6.kvûtna doma PRLOV zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 13.kvûtna venku HOR.BEâVA zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 20.kvûtna doma FRANCOVA LHOTA zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 27.kvûtna venku VALA·SKÉ MEZI¤ÍâÍ zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 3.ãervna doma JANOVÁ zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 10.ãervna venku RATIBO¤ zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 17.ãervna doma JABLÒNKA zaã. 16:30 hod.

NEDùLE 22.dubna venku ST¤ELNÁ odj. 9:15 hod.

NEDùLE 29.dubna venku ·TUDLOV odj. 11:30 hod.

NEDùLE 6.kvûtna doma HUSLENKY zaã. 14:30 hod.

SOBOTA 12.kvûtna venku HORNÍ LIDEâ odj. 12:15 hod

NEDùLE 20.kvûtna doma KAROLINKA zaã. 14:30 hod.

NEDùLE 27.kvûtna doma PRLOV zaã. 14:30 hod.

NEDùLE 3.ãervna venku VAL. POLANKA odj. 12:30 hod.

NEDùLE 10.ãervna doma LUÎNÁ zaã. 14:30 hod.

NEDùLE 17.ãervna venku V. SENICE odj. 9 hod.

FK Liptál dûkuje obecnímu zastupitelstvu  za rekonstrukci ‰aten. Dále dûkuje sponzorÛm p. Machalovi, Petru Urbanovi,

Vrlovi, Hromadovi, Hru‰kovi a dal‰ím sponzorÛm. FK Liptál dále dûkuje p.  Milanu Gavendovi za vzornou péãi o travna-

tou plochu hfii‰tû. Za oddíl v Liptále Jan Mrnu‰tík


