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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Usnesení č. 4 ze dne 20.06.2007 

- Zo Liptál
- schvaluje zápis č.3 ze dne 21. 03. 

2007 
- bere na vědomí kontrolu usnesení 

č. 3 ze dne 21. 03. 2007 
- bere na vědomí informace z jedná-

ní Rady obce Liptál č. 5 ze dne 04. 
04. 2007,č. 6 ze dne 14. 05. 2007 
a č. 7 ze dne 11. 06. 2007

- schvaluje závěrečný účet Mikro-
regionu Vsetínsko za rok 2006

- projednalo závěrečný účet Sdru-
žení obcí Syrákov za rok 2006, 
bere na vědomí zprávu auditora č. 
334/2006/KŘ o výsledku přezkou-
mání hospodaření SOS za rok 2006 
a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodaření, a to bez výhrad

- projednalo závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2006, bere na vědomí 
zprávu auditora č. 250/2006/KŘ 
o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce Liptál za rok 2006 
a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodaření, a to bez výhrad

- schvaluje zpracování studie na 
„Středisko mezinárodního folkloru, 
kultury a sportu“ včetně rozpočtu

- bere na vědomí informace o zpra-
cované studii na rozšíření a rekon-
strukci místního hřbitova

- schvaluje sloučení obou školských 
zařízení do budovy ZŠ

- pověřuje radu obce zadáním vypra-
cování studie přestěhování MŠ do ZŠ

- schvaluje prodej obecní studny 
na parc. č. 1834/1 v k.ú. Liptál 
do vlastnictví žadatelů: Jarmila 
Mikulcová, Liptál 48, Miroslav 
a Dobromila Kachtíkovi, Liptál 53, 
Miroslav a Emilie Pechovi, Liptál 
14, Karel a Františka Geržovi, 
Liptál 12 a Pavel Chmelař, Liptál 
16 za cenu 5.000,- Kč

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
1196/2 v k.ú. Liptál ve vlastnictví 
obce Liptál panu Josefu Cedidlovi, 
Liptál 99 za cenu 40,- Kč/m2

- navrhuje odložit prodej býva-
lé vodárny na Pustém, schvaluje 
vypracování znaleckého posudku 
a dořešení majetkoprávních poměrů 
týkajících se pozemků stavby

- navrhuje odložit prodej budovy 
č.p. 43 „Řeznictví U Hrušků a po-
věřuje starostu dalším jednání s pa-
nem Hruškou

- navrhuje odložit prodej pozem-
ku ve vlastnictví obce Liptál p.č. 
2070/2, p.č. 2070/5 a p.č. 2070/6 
v k.ú. Všemina panu Pavlu 
Šuchmovi, bytem Zlín a schvaluje 
vypracování znaleckého posudku

- navrhuje odložit prodej části po-
zemku ve vlastnictví obce Liptál 
parc. č. 118/1 v k.ú. Liptál panu 
Janu Svobodovi, Liptál 214

- schvaluje uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene na plynáren-
ské zařízení na parcelách v majetku 
obce Liptál a pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy
- schvaluje hospodářské výsled-

ky za rok 2006: Obec Liptál ve 
výši 169.366,33 Kč, Mateřská 
škola Liptál ve výši 1.357,25 Kč 
a Základní škola Liptál ve výši 
26.509,84 Kč

- schvaluje 1. změnu rozpočtu na 
rok 2007 ve výši 13.928.600,- Kč 
příjmy a 13.928.600,- Kč výdaje

- schvaluje tyto akce v Kulturním 
areálu: Sbor dobrovolných hasičů 
Liptál – zábava dne 07. 07. 2007- 
přesun do KA z areálu TJ (nájem 
500 Kč), sraz „Lipťáků“ dne 21. 07. 
2007 (nájem 500 Kč), Petr Čapák 
– diskotéka dne 11. 08. 2007 (bez 
nájmu)

- schvaluje uzavření smlouvy o po-
radenské činnosti a zprostředko-
vání pojistných smluv mezi obcí 
Liptál a firmou H&B Optimum 
Vsetín a pověřuje starostu pode-
psáním smlouvy

- schvaluje finanční příspěvek ve vý-
ši 10.000,- Kč rodině Valchářových, 
Liptál 180, po požáru

- schvaluje zřizovací listinu Základní 
školy v Liptále s účinností od 01. 07. 
2007 a rozhodnutí o změně názvu 
školy na Základní škola Liptál

- bere na vědomí přestěhování „stro-
mu života“ z kulturního areálu do 
centra obce

Upozornění pro občany - územní plán
Upozorňujeme občany, že obec Liptál 

v měsíci říjnu až listopadu 2007 zahájí 
projednávání změny územního plánu č. 
7. Všichni občané, kteří počítají s tím, 
že v budoucnu budou chtít své po-
zemky, které nejsou dosud v územním 
plánu řešeny, využít např. ke stavbě 
rodinných domků, aby podali do tohoto 
termínu žádost o změnu územního plá-

nu na Obecní úřad v Liptále. 
Po tomto termínu již nebudou žá-

dosti přijímány a další změna prová-
děna nebude. Podle nového zákona č. 
183/2006 Sb. stavební zákon, je obec 
povinna mít nový územní plán. Ostatní 
případné požadavky budou proto řeše-
ny až při projednávání tohoto nového 
územního plánu pro obec Liptál. 

Opětovně upozorňujeme obča-
ny, že každé projednávání týkající 
se územního plánu je dlouhodobá 
záležitost a proto, pokud budou 
mít nějaké požadavky, aby je včas 
oznámili na Obecní úřad v Liptále. 
V tomto případě se vyplatí pláno-
vat i dopředu.

Věra Dostálová, místostarostka

oD HeJtMAnA ZLÍnskÉHo krAJe
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám i Vašim spolu-

pracovníkům poděkoval za velmi dob-
rou spolupráci při organizaci programu 
nedávné návštěvy prezidentského páru 
ve Zlínském kraji.

Jsem si vědom, že jste svým pod-

statným dílem přispěl k tomu, aby se 
nám tuto významnou událost podařilo 
jako celek zvládnout důstojně, na úrov-
ni a ke spokojenosti našich vzácných 
hostů.

Vážím si i krásné atmosféry, které se 
nám dostalo při přijetí ve vaší obci.

Dovolte mi současně tlumočit Vám 
i poděkování samotného prezidenta re-
publiky a paní Livie Klausové, kteří byli 
vřelým a srdečným přivítáním v našem 
regionu opět upřímně potěšeni a dojati.

S úctou    
Libor Lukáš, hejtman ZK
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Odvoz odpadů 2007
Plasty – PET láhve – žluté pytle

13.08. * 10.09. * 08.10. * 05.11. * 03.12.2007 *** 02.01.2008 
* 28.01. * 25.02. * 24.03.2008 *

Papír – modré pytle
* 20.08. * 15.10. * 10.12.2007

Prosíme občany, aby pytle s plasty i papírem pokud možno 
připravovali k hlavní přístupové komunikaci.

Vývoz kontejnerů se sklem
09.08. * 06.09. * 04.10. * 01.11. * 29.11. * 27.12.2007 *** 
24. 01.2008 * 21.02. * 20.03.2008 

Kdo na netříděný odpad používáte černé pytle, připravte je 
k přístupovým komunikacím už v úterý přede dnem svozu, 
kterým je středa. 

Změna ordinačních hodin
praktická lékařka pro dospělé - od 1. 7. 2007

Telefon do ordinace: 571 423 011

Pondělí 17:00 - 12:00 hodin
úterý 17:00 - 12:00 hodin
středa 12:00 - 17:00 hodin
čtvrtek 17:00 - 12:00 hodin
pátek 17:00 - 12:00 hodin
Odpolední ordinační hodiny ve středu jsou určeny pro 
vstupní, preventivní a závodní prohlídky, vyšetření na ŘP, 
zbrojní průkazy, apod.
Odběry krve, moče a další budou pravidelně prováděny 
každé úterý a čtvrtek od 7:00 do 8:30 hodin, kdy je zajištěn 
odvoz do příslušných laboratoří.

MUDr. Hana Blanarčíková 

Upozornění majitelům psů
Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k několika na-

padením občanů volně pobíhajícími psy v naší obci, opětovně 
žádáme důrazně majitele psů, aby své psy nenechávali volně 
pobíhat. Tito psi představují nebezpečí pro naše občany. 

Dále žádáme, aby byly dodržovány základní hygienická 
pravidla - po svých psech uklízejte jejich exkrementy - ze-
jména na veřejných prostranstvích. Stačí na to např. igelitový 
sáček, který můžete mít vždy s sebou v kapse. Berte ohled na 
děti i ostatní spoluobčany a pracovníky, kteří provádějí úklid 
a parkovou údržbu (sečení, úklid sněhu apod.). V opačném 
případě budeme muset přistoupit k sankcím a ukládat pokuty. 
Bohužel se ve většině případů jedná o ty samé majitele.

Rovněž upozorňujeme na zákonnou povinnost očkování psů 
proti vzteklině.             OÚ Liptál

Obecní úřad 
má ještě k prodeji:

Upozornění pro 
odběratele pitné vody

Dovolená v DĚTSKÉM zdravotním středisku Liptál je 
ve dnech 13. - 17. srpna 2007. 

Vsetínská ordinace ve 3. patře vsetínské polikliniky je 
v provozu od 7 do 11 hodin.

Pohotovost (LSPP): 
ve všední dny pondělí až pátek 17 - 22 hodin, sobota, nedě-

le, svátky 8 - 22 hodin, tel.: 571 413 012

Otevírací doba v Informačním centru OÚ Liptál:
Pondělí a středa 8 - 12 hodin a 13 – 16 hodin

Z důvodů opakujících se neoprávněných zásahů do vodo-
vodní sítě, žádá společnost Vodovody a kanalizace Vsetín 
o zveřejnění následující informace:

- jakýkoliv odběr pitné vody z hydrantů je krádež (mimo 
odběry určené k hašení požárů).

Opakovaně se objevují případy odběrů pitné vody z hyd-
rantů pro potřebu plnění bazénů, cisteren atd. Plnění bazénů 
a cisteren je možné přes vodovodní přípojky. Odběry pitné 
vody z hydrantů jsou možné pouze po dohodě s vedoucím 
střediska Vodovody a kanalizace Vsetín. Neoprávněnými 
zásahy do způsobů odběrů pitné vody nedochází pouze ke 
krádeži pitné vody, ale také k ovlivnění kvality pitné vody 
s nezbytnými následujícími pracemi a možnostmi ovlivnění 
způsobu zásobování pitnou vodou obec Liptál.

 - Vyhodnocení krajského kola Vesnice roku 2006 
 - videokazeta, 50 min. 160,--
- Vyhodnocení celostátního kola Vesnice roku 2006 
 - videokazeta, 50 min. 160,-- 
 obě dvě výše uvedené akce na 2 ks DVD (double) 160,--
- Návštěva prezidenta v Liptále:
 - na videokazetě 25 min. 160,--
 - na DVD 25 minut 120,--
 - soubor fotografií na DVD 60,--

Zemní práce, 
zakládání trávníků, autodoprava

Otočný bagr Zeppelin ZM12, Škoda Liaz 706,
UNC 060 Zemní stroj , Zetor 5245

E l  To r o  s . r . o .
7 5 6  31,  L i p t á l  311

t e l :  7 7 7  274  8 8 9
f a x :  571  4 3 8  2 8 0

h t t p : / / w w w . e l - t o r o . c z

Kdo z občanů by měl zájem o zavážku zeminou - bez 
ornice (popřípadě se zbytky stavebních materiálů), 
kontaktujte tuto firmu. Dovoz zdarma, ostatní dohodou. 
K dispozici je celkem asi 200 m3 zavážky. Nabídka platí 
do podzimu 2007. 
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Vzácná návštěva
Po dvou letech opět zavítal koncem 

června do své domoviny až z daleké 
Austrálie - Athertonu pan Karel Machala 
s manželkou Marion, nejen pravidelný 
a věrný čtenář Liptálského zpravodaje, 
ale hlavně rodák, který nikdy nezapomněl 
a nezapomene na svou rodnou obec, 
kterou je Liptál. Z jeho návštěvy na 
obecním úřadě Vám přinášíme fotografii. 
V Liptále budou pobývat asi 1 měsíc, poté 
odjíždějí na 1 měsíc za rodinnými udá-
lostmi do Anglie, rodiště jeho manželky. 
Nakonec velké cesty si chce ještě splnit 
své dávné přání: navštívit a procestovat 
Jižní Ameriku. Přejeme jim oběma pří-
jemný a krásný pobyt doma a ještě hodně 
cestovatelských zážitků!

Asi nikdo z účastníků zájezdu připrave-
ného pro senior klub Ústředního kontrol-
ního a zkušebního ústavu zemědělského 
v Brně si nedovedl dost dobře představit, 
kde leží Liptál. Od 23.5.2007 už to všich-
ni dobře víme.

Náš kolega, Ing. Jiří Liška, který program 
a náplň zájezdu pro nás připravuje, nás 
tentokrát nasměroval na Valašské Meziříčí 
do překrásného koutu východní Moravy 
do Vizovických vrchů do obce, pro nás tak 
zvláštně znějící, do vesnice Liptál, vyzna-
menané v rámci České republiky jako obec 
roku 2006. Byla to 16. vyznamenaná obec, 

kterou jsme v našem 17-ti letém působení 
navštívili a tak jsme se těšili na setkání se 
zástupci tohoto koutu Moravy. A nebyli 
jsme zklamáni, opět jsme se přesvědčili, 
že na Moravě je nejen krásně, ale že zde 
žije spousta schopných, obětavých, praco-
vitých,ale i šarmantních starostů a starostek 
a ovšem samozřejmě i občanů, kterým není 
lhostejné, v jaké obci žijí a jaké prostředí 
vytváří sobě a svým potomkům.

Po výborném obědě v restauraci, který 
všem chutnal včetně frgálů, jsme byli 
přijati starostou obce panem Miroslavem 
Vaculíkem na obecním úřadě. Byl to 

opravdu zážitek slyšet a vidět, co taková 
nevelká obec zvládla, co plánuje a co se 
každoročně realizuje. Krásné publikace, 
fotografie anebo vodovod, chodník či 
každoroční folklorní festivaly. Před námi 
se už zde vystřídala spousta význačných 
návštěvníků včetně představitelů státu.

Všem vám přejeme nadále iniciativní 
vedení obce a občanům hodně zdraví. Bylo 
nás zde 41 seniorů z Brna a každý z nás, 
když se vrátil domů, vykládal o svých 
zážitcích z obce Liptál a jen v dobrém pro-
pagoval váš překrásný kout Moravy.

Žijte si zde pěkně a hodně úspěchů do 
dalších let vám přeje Senior klub z Brna.

Ing. Eliška Klimešová, Brno

Už víme, kde je Liptál

Z Českého hydrometeorologického 
ústavu dostáváme informace a varování, 
jak se chovat při bouřkách, které mohou 
být ojediněle doprovázeny přívalovými 
srážkami, krupobitím a silným nárazovým 
deštěm. S některými doporučeními by-
chom vás chtěli seznámit.
Doporučení ke zmírnění následku jevu:

- V důsledku přívalových srážek může 

dojít k prudkému krátkodobému rozvod-
nění malých toků, potoků, nebo i jindy 
suchých koryt, k zatopení sklepů, garáží, 
níže položených bytů, komunikací apod.

- Pro omezení škod větrem na majetku 
je třeba zabezpečit okna, skleníky, lehčí 
věci, ukotvit stavební jeřáby apod.

- Je-li to možné, přečkat nejprudší nára-
zy větru v uzavřených prostorách.

- Zastihne-li nás bouřka v krajině, je 
třeba vyhledat nižší polohy (ale pozor na 
jejich zatopení), nikoli však v blízkosti 
větších stromů, stožárů apod. Nutno dávat 
pozor i na možnost pádu drátů elektric-
kých rozvodů.

- Za jízdy autem snížit rychlost jízdy, 
v případě krupobití, výrazného zesílení vě-
tru či deště i zastavit na bezpečném místě.

- Při pobytu na vodní hladině (jako plav-
ci, na člunu apod.) dostat se co nejrychleji 
na břeh.

Jak se chovat při bouřkách

Chraňme naše lesy a pomozme mládeži
Ve spolupráci s Obecním úřadem 

v Liptále jsme se dohodli, že pro motor-
káře a mládež založíme občanské sdru-
žení podle zákona č. 83/2000 Sb. ve 
znění pozdější novelizace 2006. Naším 
cílem je zajistit pro motorkáře a mládež 
zajímající se o motokros odpovída-
jící vyžití na místech, která nebudou 
v rozporu se zákony. Víme všichni, 
že nemotoristické veřejnosti, majitelům 
lesů a také turistům, vadí agresivní mo-
toristický hluk a také i nerespektování 
turistických cest a poškozování lesního 

půdního fondu. Z těchto důvodů chce-
me pomocí našeho občanského sdružení 
(o. s.) najít vhodná místa k provozování 
tohoto sportu, kde bude zajištěna nejen 
bezpečnost, atraktivita této činnosti, ale 
také ohleduplnost motorkářů k veřej-
nosti a ochraně přírody. 

Zájemci o členství ve sdružení (o. s.) 
se mohou přihlásit u pana 

Zdeňka Gerži, Liptál 134 - Dolan-
sko, tel.: 603 278 167 nebo na e-mail: 
zdenek.gerza@email.cz

V současné době pro toto občanské 
sdružení a jeho členy připravujeme sta-
novy a zakládající listinu. Po schválení 
MV ČR bude mít sdružení právní sub-
jektivitu, IČ a zároveň může vykonávat 
podnikatelskou činnost, organizování 
sportovních soutěží, reklamu a marke-
ting. Toto vše bude sloužit k podpoře 
zájmu mládeže o tento sport. Těšíme 
se na Vás.

Za přípravný výbor Zdeněk Gerža 
a Jaromír Srněnský 

Zleva: Jana Vrábliková, Miroslav Vaculík, Karel Machala, Marion Machalová, 
Miloš Žůrek a Věra Dostálová.
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Koncert Bétel
Dne 20. května 2007 se konal v evan-

gelickém kostele v Liptále benefiční 
koncert hudební skupiny Betel, který 
pořádalo občanské sdružení Letokruhy 
společně s obecně prospěšnou spo-
lečností Pomněnka, o.p.s. Folkovou 
hudbu s duchovními texty si přišlo 
poslechnout přibližně 60 návštěvníků, 
kteří v rámci dobrovolného vstupného 
přispěli částkou 3.450,- Kč. Výtěžek 
byl věnován ve prospěch nemocných 
Alzheimerovou nemocí či jiným typem 
demence.

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali liptálskému sboru Českobratrské 
církve evangelické za pomoc při orga-
nizaci akce.

Vítání občánků
V neděli 27. května 2007 se uskuteč-

nilo v zasedací místnosti Obecního úřa-
du v Liptále vítání občánků. Zúčastnili 
se ho rodiče:
Kachtíkovi s Tomáškem - Na Špici
Malčíkovi s Mirečkem - Dolansko
Bařinovi se Sárou - Pod Hranicí
Mrlinovi s Barborkou - Střed

Maminka Škrabánková s partnerem 
a dcerou Sabinkou Hrbáčkovou - Háj

Maminka Chýlková s partnerem a sy-
nem Kryštofem Medkem - Dolansko

Maminka Hejtmánková s partne-
rem a dcerou Evičkou Hrbáčkovou 
- Dolansko

Maminka Cedidlová s partne-
rem a dcerou Elenou Cedidlovou - 
Dolansko.

Všechny přítomné děti obdržely dá-
rek a památeční bryndáček s vyšitým 
nápisem Občánek Liptálu. Rodičům byl 
předán i symbolický finanční příspěvek 
„do začátku“. 

Členky občanské komise spolu s ve-
dením obce se těší, že se příště u této 
příležitosti sejdeme s rodiči a jejich 
„přírůstky“ alespoň v takovémto počtu.                         

Jana Vráblíková

PROGRAM MLÁDEŽE             
V EVANGELICKÉM SBORU

Červenec - srpen:
Mládež z Prahy-Dejvic a Liptálu 

sjíždí Hron, 23.-29.7.
Cyklopuťák po jižní Moravě, 

28.7.-4.8.
Dětský tábor v Huslenkách, 

11.8.-17.8.
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ČCE LIPTÁL
Neděle 1. červenec, s napětím očeká-

vaný den rozestřel nad Liptálem jasným 
sluncem na čisté modré obloze svou 
přívětivou tvář. Před kostelem řízně vy-
hrává Liptalanka, a jak se blíží desátá, 
stále víc a víc lidí přichází. Navzájem 
se zdraví, usmívají, prožívají pohodové 
chvíle. Před chrámovými dveřmi na 
sametovém koberci majestátně spočívá 
zvon „Samému Bohu chvála, čest“. 
Každý si ho chce prohlédnout, protože 
ten krasavec je také trochu jeho – vždyť 
na něj přispěla skoro každá rodina 
z Liptálu a mnozí ze Lhoty, ze Seninky, 
z domova i z daleké ciziny. Všichni se 
těší na chvíli, kdy nový zvon C2 najde 
své místo vedle malého zvonu Es, který 
už šedesát pět let až dodnes vyzváněl 
osaměle z věže liptálského evangelic-
kého kostela. Sirotek dostane konečně 
bratra, jak radostný to bude okamžik!

Ale ještě předtím se konají bohosluž-
by ke stému výročí posvěcení chrámu 
Páně. Liptálský farář Jan Hudec se 
s dojetím modlí za Boží milost, neboť 
za těch sto let řady návštěvníků chrámu 
značně prořídly. „Ať se znovu rozhoří 
horlivost, s níž naši předkové budova-
li tento chrám!“ Káže synodní senior 
Českobratrské církve evangelické Joel 
Ruml. Chrám z kamene přečká jistě 
i dalších sto let. Ještě důležitější než 
udržovat technický stav této valašské 
katedrály je budovat duchovní chrám 
z lidských těl a srdcí. „Přejeme vám 
moc Ducha svatého, abyste v jeho síle 
uměli budovat a rozvíjet všechno to, co 
je stabilní, trvalé, věčné. A to všechno 
roste z jednoho základu, jímž je Ježíš 
Kristus.“ Čtyři kruhy svaté Večeře Páně, 
při nichž jsme si navzájem pohlédli do 
očí popřáli si pokoj, utvrdily všechny 
účastníky ve společném úmyslu: Žít 
v pokoře před Bohem a ve vzájem-
ném odpuštění ukazovat lidem, že Bůh, 
v něhož věříme, je Láska. Hloubka du-
chovního prožitku byla ještě umocněna 
doprovodem houslí a varhan. Vztažené 
žehnající ruce synodního seniora jsou 
pak signálem, aby se naplněný chrám 
začal vyprazdňovat, a pozornost všech 
se zaměřuje na čekající zvon.

Venku se už sešlo mnoho lidí, kteří 
na bohoslužbách nebyli, a tak je tu po-
hromadě několik stovek přihlížejících; 
sboroví starší napočítali přesně 1120 
přítomných. Synodní senior přiznává, 
že evangelíci si se svěcením zvonu 
poněkud nevědí rady; obřadnost jim 

není vlastní. Vše se posvěcuje slovem 
Božím a modlitbou. A ještě jinak po-
svěcují zvon děti ze základní školy 
a ze sboru: „Jdi, Petře, Adélko, Juro, 
Maruško, rozhoupej zvon.“ Poklepání 
zvonu do rytmu spirituálu je symbo-
lické. Jednak tu zvoní malí, kteří se 
zanedlouho možná stanou staršími sbo-
ru a budou sami zvonit. A při tom se 
mi ještě vynořily dva obrázky. Na tom 
samém místě při snímání zvonu v roce 
1942 skupina umouněných dělníků do-
nucených demontovat „ty drahé zvony 
naše “, pod nesmlouvavým dohledem 
chlapíků v kožených pláštích s hro-
zivými klobouky na hlavách. A vedle 
toho teď ty veselé zpívající děti pokle-
pávající kladívky do nového zvonu. 
Kdo by se nad tím neradoval? Kdo by 
nechválil Pána Boha, že nám dal vyjít 
z potupy skřípajících zubů do oslavy 
a štěstí tohoto dne? Toto je vzácná chví-
le zviditelnění Božího milosrdenství! 
A již se zvon vznáší vzhůru. Zvládnou 
to jeřábník a Bouchalovi montéři na 
věži? Mnozí trnou při představě, co 
by se mohlo stát, kdyby zvon spadl. 
V tu chvíli jen někteří vědí, že při de-
montáži věžní žaluzie se uvolnila cihla 
a dopadla na schody půl metru vedle 
zvonu! Kamery vrčí, aparáty cvakají 
a kapela přitom zpívá, že „Liptál je 
ráj“. Tož to nemohlo dopadnout jinak 
než dobře! „Samému Bohu chvála“ je 
už bezpečně ve věži a bouchalovci ho 
během polední pauzy upevní na pevnou 
dubovou stolici, která podle odborníků 
kampanologů přečká i samotný kostel. 
Lidé se rozcházejí; žasnu, kdo všechno 
se přišel podívat, těším se ze známých 

i méně známých tváří. Každý podává 
ruku, blahopřeje a já si v tu chvíli vy-
chutnávám obrovskou radost, jakoby 
odměnou za hodiny a měsíce práce na 
přípravě této slavnosti. A doufám, že 
podobně to prožívají i všichni ostatní, 
kteří mi v tom pomáhali a bez nichž by 
se toto dílo nebylo zdařilo. 

Ve dvě hodiny první zvonění. Na ná-
dvoří chrámu zmatek. Plno lidí, kapela 
hraje „o dušu“ a do toho někdo zapíná 
zvon, protože hodina „H“ přece právě 
udeřila. V tom hluku to není moc slyšet, 
ale zdá se mi, že to není nic moc. I jiní 
mají ten samý dojem – Janku, nezvoníš 
na starý zvon? Tomášu, ty jsi najmladší, 
tož sa skoč na věž podívat! Chlapi, to 
fakt zvoní starý! Chlapi mudrují nad 
displejem – museli ti búchalovci odjet 
čtvrt hodiny před prvním zvoněním? 
Nakonec tam někdo něco přepl a už to 
zvóni!!! To je jiné kafé. Chlapi, mosime 
eště otevřít ty žaluzie, aby sa to lépe 
neslo!

V chrámu probíhá odpoledne roz-
jímání a chval. První řeč je trochu 
dlouhá. Synodní kurátorka ale řekla dvě 
podstatné myšlenky: Kostel, ve kterém 
jsem byla pokřtěna a konfirmovaná, je 
mi na vždycky drahý jako duchovní 
domov. A pevně věřím, že ten kostel zů-
stane stát a bude se v něm konat oslava 
Boží i za sto let. Lidi se rozpomenou 
na své duchovní kořeny a poznají, že 
hmotný blahobyt nestačí ke štěstí. Paní 
ředitelka Věra Halová přináší myšlenky 
pracně vyhledané ve sborovém archivu. 
Třeba že když se před víc než sto lety 
sbíralo na kostel, musela každá rodina 

- Oslavili jsme sto let chrámu Páně v Liptále

Zleva: Pastor Ko Hekman z Holandska, synodní senior Joel Ruml a farář 
Jan Hudec.
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dát do církevní kasy jeden zlatý. Ženich 
před svatbou byl povinen složit tři zlaté 
a když byl průvod po svatbě neřádný 
a hlučný, připadly na stavbu koste-
la. Napadlo mě, jestli pokladník třeba 
nenajímal provokatéry, kteří schválně 
vyvolávali hlučné průvody, aby se cír-
kevní kasa naplnila. Potom zní zpě-
vy Rokytenky a místního pěveckého 
sboru. Na „Glóriu“ se obojí dokonce 
spojují, jako už předtím dopoledne. 
Tak to má být, vždyť je to slavnost 
celé obce. Milena Hudcová a Vladimír 
Novotný hrají krásně a všechny to hře-
je u srdce. Pak mluví pan Jiří Dobiáš, 
jeden ze tří přítomných vnuků faráře 
Bohumila Dobiáše, budovatele našeho 
chrámu. Vzpomíná na dědečka, který 
ač duchovní, sám hospodařil. A protože 
přišel na Valašsko ze zemědělsky roz-
vinutého Polabí, učil své farníky ne-
jen katechismu, ale i novým metodám 
v rostlinné i živočišné výrobě. Jelikož 
měl zdejší lidi rád a staral se o ně jako 
o své vlastní, tak si získal jejich lásku 
a uklidnil sbor, který byl před jeho 
příchodem rozhádaný. Opatření peněz 
na stavbu chrámu a její vlastní prove-
dení bylo jeho obrovským dílem. Snad 
i proto farář Dobiáš zemřel poměrně 
mladý a nového chrámu si mnoho ne-
užil. Jeho nástupci se mohli o to víc 
věnovat duchovnímu budování a za to 
patří Bohumilu Dobiášovi vděčný dík. 
Pan docent Dobiáš si po skončení své 
řeči významně poklepával na hodinky 
– hle, já jsem, svůj časový limit dodr-
žel! Dobře tak, protože ještě mnozí mají 
mluvit. A tak se střídají starostové či 
zástupci obcí Lhota, Seninka a Liptál. 
Těm všem patří poděkování za to, že 
zhotovení zvonu podpořili příspěvky 
z obecních prostředků a z dobrovolných 
sbírek občanů. Dr.Tomáš Mikulaštík 
promluvil jménem hejtmana Zlínského 
kraje velmi stručně. „Zvláštní a mimo-
řádný hudební nástroj – zvon – nemůže 
měnit tóny a zahrát melodii. Jeho vzne-
šený hlas však zní stabilně a jistě, trva-
le a stejnorodě. Vznosný hlas zvonu, 
který předává svůj rytmus dnům obce 
a ohraničuje, posvěcuje a určuje i ryt-
mus života a lidského času, je hlasem 
domova, hudbou, která dává duchovní 
rámec společenství shromážděné obce. 
Ať údery jeho srdce potěší duše živých 
a vzdají úctu duším zesnulých.“ Pak 
přišli ještě na řadu faráři. Jaroslav Voda 
vzpomněl na nesnadnou práci fará-
ře Jana Vališe, kterého komunistický 
režim tvrdě pronásledoval a nakonec, 
aby se ho zbavil, jej předčasně poslal 

let má liptálský sbor partnerství se 
sborem v nizozemském Beilen. Tradice 
vzájemných návštěv přivedla na na-
ši slavnost celkem dvacet čtyři hosty 
ze země tulipánů. Mnozí z nich mají 
v Liptále osobní přátele, jiní přijíždějí 
poprvé. Jejich jménem promluvil pastor 
Ko Hekman, který právě v den oslavy 

slavil první den svého důchodu. Řekl: 
„Při příležitosti vaší slavnosti jsme vám 
přivezli sbírku na nový zvon. Předávám 
ji s přáním, aby Bůh požehnal vaše-
mu chrámu a sboru. A aby též žehnal 
našemu partnerství. Doufám, že naše 
partnerství se bude slavit ještě za sto let 
– a doufám, že my už tady nebudeme. 
O to větší je naše radost, že tu dnes mů-
žeme slavit naši sounáležitost. Srdečný 
dík a Boží požehnání.“

Neděle pomalu končí. V kostele to 
trvalo přes dvě hodiny. Ale ještě se 
nerozcházíme. Slunné odpoledne zve 
k posezení v blízkosti kostela. Lidé 
spolu hovoří, kromě češtiny a holandšti-
ny zní i němčina, angličtina. Liptálské 
a Lhotské kuchařky se překonávají v na-
bídce chlebíčků, vdolků, řezů. Káva se 
čepuje z objemné várnice, později zprvu 
nesměle, ale čím dál zřetelněji proniká 
vůně pravé trnkové. Lidé jsou spoko-
jení. A my všichni, kdo jsme slavnost 
připravovali, prožíváme štěstí z toho, že 
se mnohá námaha bohatě zúročila a že 
starosti už teď můžeme hodit za hlavu. 
Nedostatky se jistě najdou, všecko ne-
bylo stoprocentní. Ale všichni se snažili 
splnit svůj úkol co nejlépe. Za to patří 
všem upřímný dík. Radost máme hlavně 
z toho, že myšlenka nového zvonu lidi 
tak sjednotila, že se podařilo shromáždit 
čtvrt miliónu korun na jeho pořízení! 
Ještě existuje láska k rodné obci, k jejím 
obyvatelům, láska k vlasti i láska k Pá-
nu Bohu. A toto nám všem bude třikrát 
denně připomínat zvuk zvonu z věže 
evangelického chrámu: „Samému Bohu 
chvála, čest.“ A všem lidem dobrá vůle.

   Jan Hudec, 
evangelický farář z Liptálu

do penze. Římskokatolický farář Petr 
Wnuk připomněl duchovní budování 
podle svatého Augustina. Evangelíci 
a katolíci budou jako dosud nejen oddě-
leně budovat svá společenství, ale mají 
možnost společně sloužit svými zvony 
– katolíci pro dolní konec, evangelíci 
zase pro horní. Jejich poselství bude 
volat lidi ve vsi třikrát denně k mod-
litbě, k hledání duchovního rozměru 
života, bez něhož není pravého pokoje 
mezi lidmi. Nakonec si nechávám naše 
Holanďany. Od počátku devadesátých 

Pohlednice ke stému výročí. 
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ČERVENEC - SRPEN - ZÁŘÍ 2007

60 let
srpen Hrádková Jarmila, Dolansko
září Chmelař Josef, Na Špici
 Vaculíková Drahomíra, Na Špici
 Kovařčík Josef, Na Špici
 Čalová Věra, Na Hranici
 Obadalová Vlasta, Dolansko

65 let
červenec Vrlíčková Ludmila, Pod Hranicí
srpen Obadal Jan, Dolansko
září Tomanová Karla, Nad Špicí
 Tomana Jan, Dolansko

70 let
červenec Geržová Alice, Hořansko
srpen Mrnůštíková Růžena, Dolansko

75 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

81 let
červenec Běhulová Anežka, Střed
srpen Řezník Josef, Na Prašnici
 Michálková Anežka, Na Špici
září Smilková Blanka, Dolansko

82 let
srpen Blažek Vladimír, Dolansko
 Zycha Josef, Dolansko
září Obadalová Jiřina, Sadová
 Frýdlová Božena, Na Špici
 Štajnerová Marie, Střed

85 let
červenec Sušňová Anežka, Hořansko

86 let
září Daňová Františka, Střed
 Mrnuštíková Eliška, Dolansko

88 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

95 let
červenec Smilková Rozálie, Lopuník

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky 2007
duben  Mrnuštík Pavel, Na Špici, Ludmila 

Nováková, Hrotovice
květen  Řádek Martin, Dolansko, Taťána 

Volodymyrivna, Yaroshchuk
 

Přihlášeni 2007
leden  Kamenná Lucie, Kamenná Dorota 

Dobra, Kamenný Vidor Vuk, Střed
březen  Bukáčková Simona
  Bukáček Ladislav, Vojtěch, Jan, 

Štěpán, Kopřivné

Odhlášeni 2007 
únor  Karičková Kristýna, Nikola, Dolansko
  Černobila Jan, Dolansko
březen  Matonohová Dagmar, Dolansko
duben  Gerža Milan, Vartovna
  Mrnuštík Pavel, na Špici
květen  Cedidlová Lenka, Pavel, Hořansko
  Dudíková Irena, pod Hranicí

narOzeni 2007
březen  Mrlinová Barbora, Střed
květen  Řezníček Patrik, Střed
  Řezníčková Anna, Dolansko

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 2007
únor  Vaculík Jan, Háj
březen  Maňák Alois, Dolansko
květen  Horký Vladislav, Lopuník

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Počet obyvatel:
Ke dni 01.07.2007 žije v obci 1416 obyvatel, 

z toho 700 mužů a 716 žen.
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Deset let jak voda uplynula
a my všichni vzpomínáme
jako bys tady pořád byla

Dne 6. července 2007 jsme 
vzpomněli 10. smutné vý-
ročí úmrtí naší maminky, 
babičky, sestry, paní

Zdenky Londové z Liptálu č. 11
V tomto roce by se zároveň v srpnu dožil 80 let její manžel
Josef Londa
Vzpomínají synové s rodinami a ostatní příbuzní a známí.

Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich 
skutky jdou s nimi.    Zjev.14,13

Dne 18. června 2007 jsme 
vzpomněli 20 let od úmrtí 
našeho staříčka, pana
Pavla Gerži z Liptálu č. 88 
- Střed

5. října 2007 si připomeneme rovněž 20 let od úmrtí jeho 
manželky, naší stařenky, paní 
Rozálie Geržové.
Děkujeme všem, kteří jim s námi věnují tichnou vzpomínku. 
Vnuk a vnučka s rodinami.
 
Již 5 let spíš svůj věčný sen
hrob tmavý je Tvým domovem.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal
nám jen vzpomínku na tebe
a tóny Tvých písniček zanechal

Dne 29. června 2007 jsme vzpomněli 5. 
smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana
Aloise Kovařčíka z Liptálu č. 337
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.
 

Těžko se nám, maminky, s Vámi loučilo
smutné je i bez Vás žít
Váš život byla starost a práce
pro vše měly jste cit.

Dobrá srdce ztichla a přece nezemřela
v paměti naší budete stále žít
za život prožitý s Vámi
za lásku, kterou jste nám daly
děkujeme a nezapomeneme.

19. května 2007 uplynulo již 25 let od úmrtí 
naší maminky a stařenky, paní
Julie Geržové z Liptálu - Háje č. 204

13. května 2007 uplynulo rovněž 25 od úmrtí 
naší maminky, stařenky, tchýně, paní
Terezie Geržové z Liptálu - Oder č. 257
Na obě naše maminky a stařenky s úctou 
vzpomínají všechny děti a vnoučata s rodi-
nami.

Již deset let spíš svůj věčný sen
hrob tmavý je Tvým domovem
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal
v místech, kde svůj život žil jsi
lesy šumí Tobě, svoji píseň chval
a nám všem na Tebe věčnou vzpomínku zanechal.

19. května 2007 jsme vzpomněli 10 let od 
úmrtí našeho rodáka a kamaráda, pana 
Josefa Vaculíka - z Liptálu od „Janěnků“
Vzpomínají přátelé a bratr Karel s rodinou.

 
Ať jdem, kam jdem
po nás zůstávají
otisky šlépějí,
ozvěny slov,
záření myšlenek

Dne 7. května 2007 jsme vzpomněli 5 let od 
úmrtí našeho zaměstnance a spolupracovní-
ka, pana
Jaroslava Mikšíka z Liptálu - Háje č.193

25. června 2007 jsme si rovněž připomněli 
5. smutné výročí úmrtí naší spolupracovnice, 
zastupitelky a místostarostky obce Liptál, 
paní
Anežky Evjákové z Liptálu č. 344

S tichou vzpomínkou se k rodinám připojují zaměstnanci 
Obecního úřadu v Liptále.

Ve středu 20. června 2007 v 15 hod. v kině Vatra ve Vsetíně 
byli odměněni nejlepší a nejúspěšnější maturanti za rok 2007, 
které vybrala každá střední škola, a to finanční odměnou 
přímo z rukou starostky města Vsetín. Starostka města Vsetín 
Květoslava Othová předala osobně všem studentům peněžitou 
odměnu za jejich vynikající práci a studijní výsledky. Mezi 
těmito studenty byla i Míša Šťastná z Liptálu. Blahopřejeme 
a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

Úspěch - Míša Šťastná

Ze Seninského zpravodaje 
květen 2007

Pro informaci sdělujeme, že Zastupitelstvo obce Seninka 
uvolnilo ze svého rozpočtu dar na nový zvon ve výši 10.000 
Kč. Obec Seninka historicky náležela pod liptálský evange-
lický sbor od jeho založení krátce po vydání tolerančního 
patentu v roce 1781. Až do roku 1921 pohřbívali Seninčané 
své příbuzné na evangelickém hřbitově v Liptále. Na stavbě 
nového kostela v Liptále se před 100 lety podílela i celá řada 
občanů naší obce. Zejména vozili Seninčané přes kopec po 
polních cestách kravským nebo koňským potahem z Les-
kovce písek na stavbu kostela . Členové sboru ze Seninky 
přispívali na stavbu kostela i finančně. V letech 1934 až 1941 
a 1948 až 1952 byl v čele staršovstva sboru seninský občan 
Josef Staněk č.p. 41, starosta obce v letech 1938 - 1946. 
Seninka byla součástí liptálské farnosti do roku 1952. Po té 
přešla k nově založenému farnímu sboru v Leskovci.
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HASIČI - Liptálské ženy triumfovaly na domácí soutěži!!
V sobotu 7. 7. 2007 se na fotbalo-

vém hřišti v Liptále uskutečnila tradiční 
soutěž hasičských družstev - O pohár 
starosty obce Liptál a soutěž velitelů 
hasičských družstev - O pohár starosty 
sboru.

Liptálská soutěž je specifická tím, že 
se nesoutěží jen v požárním útoku, kte-
rý je zpestřen lávkou a bariérou s „ok-
nem“, ale také tím, že celý závod roz-
bíhá vždy velitel soutěžícího družstva, 
který musí absolvovat 100 m s překáž-
kami. Čas se měří jak celému družstvu 
včetně velitele, tak pouze veliteli, který 
je vyhodnocován zvlášť.

Na start letošního, již 27. ročníku této 
hasičské soutěže se postavilo celkem 
16 družstev, z toho 4 družstva žen a 12 

družstev mužů. Za domácí Sbor dobro-
volných hasičů Liptál startovalo jedno 
družstvo žen a dvě družstva mužů. Již 
tradičně nás navštívili hasiči z Bělé 
pod Pradědem. Družstvo SDH Lhota 
u Vsetína se zúčastnilo mimo soutěž 
a prezentovalo se časem 57:62 a jejich 
velitel časem 20:13 sekundy.

Jako tradičně zahajovaly soutěž druž-
stva žen a první se na start postavilo 
domácí družstvo Liptálských žen. Po 
dobrém výkonu ustanovily základní 
čas 62,27, který se nepodařilo dalším 
družstvům překonat. V soutěži velite-
lek zvítězila Vladislava Kalná z Hus-
lenek s časem 22:71, Liptálská velitel-
ka Vladimíra Geržová získala 3.místo 
s časem 25:31.

V kategorii mužů zvítězilo družstvo 
Hovězí s časem 42:26, druhé místo ob-
sadila Seninka (48:69) a na třetím místě 
se usadilo družstvo Jasénky (52:18). 
Domácí družstvo mužů Liptál 2 dokon-
čilo na místě šestém a Liptál 1 na místě 
sedmém. V soutěži velitelů bylo umís-
tění shodné jako v soutěži družstev. 
První místo obsadil R.Soukup z Hovězí 
(čas 19:80), druhý byl P.Řezníček ze 
Seninky (21:46) a třetí byl J.Bezděk 
z Jasénky (22:03). S minimálním od-
stupem skončil na čtvrtém místě velitel 
družstva Liptál II - Aleš Melichařík 
(23:26) a pátý doběhl velitel družstva 
Liptál 1 Zdeněk Smilek (25:24). 

Jana Kašpárková

Stříbrná cesta liptálských mladých hasičů 
Začátek stříbrné dráhy našich nejmen-

ších mladých hasičů do 11 let spadá již 
do loňského roku, kdy se v září zú-
častnili Závodu hasičské všestrannosti, 
který vždy zahajuje novou sezonu. Tato 
soutěž byla tentokrát opravdu namáha-
vá, neboť 3 km dlouhá trať a jednotlivá 
stanoviště byla umístěna v obzvlášť ná-
ročném terénu ve Veselé u Valašského 
Meziříčí. Ale přesto to naši nejmenší 
zvládli a za své umístění se vůbec 
nemuseli stydět. Největším úspěchem 
bylo neuvěřitelné 2. místo v kategorii 

mladších žáků, kde startovalo celkem 
16 hlídek. Od zlaté pozice je tehdy dě-
lilo jen a pouze 55 vteřinek. 

Dalšího velkého úspěchu dosáhli mla-
dí hasiči letos v květnu v obvodovém 
kole v Janové. Díky preciznímu prove-
dení disciplín Štafeta dvojic, Štafeta 4 
x 60 metrů, Štafeta CTIF a taktéž díky 
velmi uspokojivému umístění v disci-
plíně Požární útok PLAMEN si mladší 
žáci odváželi z těchto závodů krásný 
stříbrný pohár. 

Prozatím posledním kolektivním 
úspěchem našich nejmladších hasičů 
bylo druhé místo na pohárové soutěži 
v Němeticích, které se zúčastnili v po-
lovině měsíce června. 

Nejen mladí hasiči, ale také jejich 
fanoušci a rodiče doufají, že tato krásná 
série druhých míst bude i nadále po-
kračovat, případně se dostaví i nějaké 
to zlato.

Za kolektiv MH vedoucí Jana 
Kašpárková

Letní MINI tábor mladých hasičů
Jako každý rok se i letos naši mladí 

hasiči zúčastnili v prvním týdnu letních 
prázdnin 4 denního tábora v Huslen-
kách. Místní mladí hasiči ještě před 
našim příjezdem postavili velký vojen-
ský stan, který sloužil jako noclehárna 
pro všechny účastníky tábora. Když si 
každý z nás urval kus místa pro sebe, 
kde by mohl složit hlavu, zahráli jsme 
si společně seznamovací fotbálek. Ještě 
za soumraku jsme stihli nachystat dříví 
na oheň, takže jsme si mohli opéct buř-
ty a nemuseli jít spát s kručením v břiše. 
Po večeři jsme se rozdělili do malých 
skupinek po 2 až 3 členech a rozdělili 
jsme si noční hlídky v táboře. Na stráži 
jsme se vždy po hodině střídali, chodili 
na pravidelné obchůzky, střežili celý 
tábor a v případě hrozícího nebezpečí 
jsme měli vyhlásit poplach hlasitým 
hvizdem z píšťalky a vzbudit tak všech-
ny spící obyvatele celého tábora. 

V noci nás zastihl velký liják, ale 
většina z nás spala tak tvrdě, že jsme 
o tom ani nevěděli a tak se následují-
cí ráno někteří divili, jak to že máme 
vchod do stanu plný vody. Při snídani 

opět začaly padat mokré kapky z nebe, 
a tak jsme se přesunuli do dřevěné bou-
dy, která slouží místnímu střeleckému 
kroužku jako klubovna. Celé dopoledne 
jsme byli nuceni se schovávat ve stanu 



nebo v klubovně. Ale nemyslete si, 
nezaháleli jsme. Procvičovali jsme si 
všechny potřebné dovednosti, které se 
nám budou na podzim hodit při Závodu 
hasičské všestrannosti. Prošli jsme si 
všechny topografické značky, zopako-
vali si všechny uzly i práci z buzolou 
a mapou, vypilovali techniky ošetření 
poranění ruky a kolena a v neposlední 
řadě jsme si oživili všechny hasební 
prostředky. Když se po vydatném obědě 
trochu protrhala temná mračna, ihned 
jsme toho využili a celé odpoledne jsme 
trénovali všemožné štafety a především 
disciplínu 60 metrů s překážkami. Na 
závěr dne pro nás vedoucí připravili ne-
čekané dobrodružství, které nahradilo 
noční požární útoky, jež byly zrušeny 
kvůli nepřízni počasí. V malých skupin-
kách a s jednou baterkou jsme museli 
absolvovat orientační pochod po okolí. 
Vodítkem na našich cestách nám byly 
barevné cáry látky, které byly upevněny 
na různých strategických místech. Pro 
většinu z nás byl strašidelný už jen ten 
fakt, že se pohybujeme v neznámém 
prostředí, ne tak ještě, že byla tma 
tmoucí. Velmi rádi jsme pak všichni 
zalezli do svých spacáků a spali až do 
doby, než nás přišla vzbudit hlídka, že 
ji máme vystřídat na stráži.

Následující den bylo taktéž pod mra-
kem, takže se nekonala plánovaná ná-
vštěva koupaliště a my jsme se raději 
vrhli na disciplínu pro jednotlivce, na 
60 metrů s překážkami, v níž jsme měli 
příští den soutěžit. Ještě před obědem 
nám dovezli vzduchovky, a tak jsme 
mohli trénovat další dovednost, která se 
nám bude na podzimním Závodu hasič-
ské všestrannosti velmi hodit. Čekání 
na oběd nám vedoucí zpříjemňovali 
zcela netradičními soutěžemi. Asi nej-
víc se osvědčila soutěž v obouvání bot 
na různé způsoby. Tuto vypilovanou 
dovednost určitě v budoucnu využije-
me, až budeme už jako dospělí spěchat 
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k nějakému požáru. To se nám zajisté 
tato schopnost bude hodit. Po obědě nás 
nechali vedoucí alespoň na chvilinku 
vydechnout, a tak jsme tento volný čas 
využili každý po svém. Někdo zalezl 
do spacáku a spal, jiný vytáhl knížku, 
někteří se vrhli na Člověče nezlob se. 
Avšak tahle idylka netrvala dlouho. Asi 
za hodinu jsme už zase lítali na hřišti 
s hadicemi, případně stříleli ze vzdu-
chovek na špalíčky. A takhle to šlo celý 
den až do doby, než byl rozdělán oheň 
a my jsme svůj další den mohli zakončit 
jak jinak než opékáním špekáčků. Zcela 
znaveni a vyčerpáni jsme pak zalezli do 
svých spacáků a spali jako nemluvňata 
až do rána. 

Ráno jsme museli vstávat již za roz-
břesku, neboť se brzo začala sjíždět ha-
sičská družstva na závody, které ukon-
čovaly náš pobyt na táboře. Po lehké 
a rychlé snídani, jsme se šli všichni roz-
cvičit a protáhnout si svaly před samot-
nou soutěží. Soutěžilo se v disciplíně 
pro jednotlivce, 60 metrů s překážkami, 
a to v několika kategoriích – přípravka 
do 8 let, mladší žákyně a mladší žáci 
do 11 let, starší žákyně a starší žáci do 

15 let. Naše největší želízka v ohni sice 
nedopadla podle očekávání, ale přesto 
jsme se dočkali nečekaného úspěchu 
v kategorii přípravky, kde se na druhé, 
stříbrné příčce umístil Radek Vychopeň. 
Skončily závody a tím skončil i náš 4 
denní tábor. Přestože nám vůbec počasí 
nepřálo, byli jsme spokojeni a domů 
odjížděli plni nových zážitků.

Za kolektiv MH vedoucí Jana 

Ze základní školy při dětském domově liptál
SLET ČARODĚJEK 

A ČARODĚJŮ V LIPTÁLE
Jako každoročně tak i letos se v před-

večer prvního máje rozzářilo mnoho 
ohýnků, neboť poslední dubnový večer 
je již od nepaměti spojen s pálením 
čarodějnic. Tento zvyk si získal i děti 
z DD Liptál a stal se pro ně již tradi-
cí. Všechny si pečlivě připravovaly 
kostýmy na velký slet a těšily se na 
veselou akci. Na ten letošní svátek 

všech čarodějek a čarodějů připravili 
pro ně zaměstnanci firmy Baťa zábav-
né odpoledne, ve kterém si děti mohly 
zasoutěžit v nejrůznějších disciplinách. 
Všichni byli odhodláni plnit rafinované 
úkoly, které byly pro ně nachystány.

Vyhodnoceny a odměněny byly nejen 
vítězná družstva, ale i kostýmy. protoa 
to neměla vůbec lehké, neboť konku-
rence byla veliká. Závěrem celé akce 
bylo opékání špekáčků na velké vatře.

Poděkování patří zaměstnancům fir-
my Baťa, kteří připravili pro děti pěk-
né odpoledne s příjemnou atmosférou, 
programem a krásnými cenami pro ty 
nejvěrohodnější čarodějky a čaroděje. 

Touto cestou chceme také poděkovat 
panu Hruškovi za ochotu a vstřícnost při 
hledání vhodného místa na ohniště a ta-
ké místním hasičům, kteří byli připrave-
ni s cisternou vody poblíž ohniště.

Teta Bláža Mikkulová
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Z mateřské školy 
Liptál

Sluníčko ve 
„Školce plné pohody“

Konec školního roku v mateřské 
škole je tradičně bohatý na různé 
akce, a že se nám letos všechny 
vydařily, je hlavně zásluha pěkného 
počasí. 

Jen na velikonoční tvoření a výro-
bu čarodějnických loutek s mamin-
kami jsme sluníčko nepotřebovali, 
ale již při sletu čarodějů a čarodějnic 
na zahradě - při plnění úkolů k zís-
kání čarodějnického vysvědčení jsme 
ocenili, že nám počasí přeje.

Terénní program s Alcedem „U vo-
dy s žabkou Michalkou“ jsme kvůli 
dešti museli odložit, ale pak se již 
všechno dařilo.

Při „Námořnické show“ se zábav-
ným programem Míši Růžičkové na 
zahradě jsme dokonce hledali stín 
a opékání špekáčků bylo i s opalová-
ním na sluníčku. 

 Svátek dětí jsme pak oslavili 
i v následujícím „Týdnu dětských 
radostí“, neboť každý den měl svá 
překvapení a pro děti byly připravo-
vány neobvyklé činnosti. 

Bylo to např. kreslení s pohádkou, 
nahrávání zpěvu jednotlivých dětí na 
zvukový záznam, zkouška zručnosti 
při jízdě na odrážedle, návštěva re-
staurace Salis a zmrzlinový pohár, 
terénní program v Semetíně u Hájen-
ky a rybníka a na konec dlouhá, ale 
úspěšná cesta za pokladem.

O týden později se snad všem ná-
vštěvníkům líbila výstava výtvarných 
prací našich dětí s názvem „Pojďte 
s námi do pohádky“. Slavnostně jsme ji 
s písničkami a v námořnických tričkách 
otevřeli při zahájení 20. Mezinárodních 
dětských folklorních dnů.

Tato námořnická trička, která si děti 
samy malovaly, nás prováděla řadou 
akcí koncem školního roku, ale nej-
větší úspěch měla při „Námořnické 
show“. Naposledy si je děti oblekly 
na výlet do ZOO v Lešné. 

Hravou maturitou předškoláků 
jsme ukončili školní rok a rozloučili 
se tak s dětmi odcházejícími do zá-
kladní školy.

Začaly prázdniny a čas dovolených 
a tak za celý kolektiv MŠ přeji pěkné 
počasí i na všechny Vaše akce, výlety 
a dovolené.

Aby to sluníčko nesvítilo jen na Vás, 
ale i uvnitř, aby jste se uměli radovat 
z maličkostí a hlavně ze svých dětí.

Krausová Eva, řed. MŠ
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Koncert pěveckého sboru Lipo
Dne 3. června 2007 se v kulturním 

sále Obecního úřadu v Liptále konal 
koncert pěveckého sboru Lipo Základní 
školy v Liptále pod vedením p. učitelky 
Pavly Krchákové. Děti s radostí zazpí-
valy vybrané písně ze svého bohatého 
repertoáru, se kterým se úspěšně pre-
zentovaly i na pěvecké soutěži Chrám 
i tvrz ve Vsetíně a festivalu Zpívající 
fontána v Nové Pace. Koncert byl dopl-
něn muzicírováním bývalých i součas-
ných žáků, hrajících na kytaru a housle, 
divadelní pohádku zahrál dramatický 
kroužek pod vedením p. učitelky Sylvie 
Hromadové. Koncert byl věnován ne-
jen rodičům a přátelům školy, ale jeho 
hlavním posláním bylo získat finanční 
prostředky pro Petra Čapáka ze Vsetína, 
který se potýká se zdravotním postiže-
ním i nepřízní osudu. V prostorách sálu 
bylo možno shlédnout prodejní výsta-
vu jeho obrazů a počítačových grafik. 
Jsme rádi, že jsme za naši školu mohli 
předat Petrovi 4 123,-Kč.

Petra Pilná, vychovatelka ŠD 

20. Mezinárodní folklorní festival 
„Dětské folklorní dny „ Liptál

Ve dne 8. – 11. června 2007 proběhl 
v Liptále již tradiční a pro tento rok ju-
bilejní 20. ročník MFF Dětské folklorní 
dny Liptál. Tyto dny byly zároveň vě-
novány 415. výročí narození učitele ná-
rodů J.Á. Komenského ( 1592 – 2007 ), 
jehož myšlenka, že „Učit lze slovy, ale 
vychovávat příkladem“ nás doprováze-
la během celého folklorního víkendu 
v Liptále. Zároveň jsme také vzpomněli 
dalšího významného představitele to-
hoto regionu Františka Bartoše, podle 
jehož knihy nesl hlavní dětský pořad 
název – „Naše děti.“

Záštitu nad festivalem převzali paní 
Alena Gajdůšková, pan Josef Smýkal 
a pan Jiří Halaška. 

V pátek 8.6. v 15.30 hodin byla zahá-
jena výstava s názvem „Pojďte s námi 
do pohádky“, kterou připravily děti za 
MŠ Liptál pod vedením paní ředitelky 
Evy Krausové. Páteční podvečer vyplnil 
slavnostní koncert v Českobratrském 
kostele evangelickém Dechový sou-
bor evangelického luterského děkanátu 
Sulzbach – Rosenberg. Společně s nimi 
také zazpíval Ženský sbor Rokytenka 
a dívky z Malé Lipty. 

Sobotní a nedělní program začal v 11. 
00 hod. přijetím vedení souboru, hos-
tů a sponzorů starostou obce panem 
Miroslavem Vaculíkem a ředitelem fes-
tivalu panem Ladislavem Michálkem. 

Ve 13.00 hod. se sešli v kulturním 
areále všichni zpěváčci, kteří byli no-
minování svými vedoucími a kamará-
dy do soutěže „O Liptalského ptáčka 
zpěváčka“, aby si zasoutěžili ve zpěvu. 
Zúčastnilo se jich celkem 27. Porota 
ocenila všechny zpěváčky za účast 
a velmi je pochválila za krásný zpěv. 
Proto se vítězi stali všichni. Ale i přesto 
ocenila v sobotu v 1. kategorii ( 5. – 9. 
let ) Hanu Záhumenkou z Bartošova 
D.F.S. a v neděli Lucii Kašparovou 
z Malůšat z Liptálu. V 2. katego-
rii ( 10. - 15.- let ) v sobotu Lenku 
Mrlinovou z Malé Lipty a v neděli 
Anetu Ručkovou ze Soláňku. 

Hlavní dětské programy byly zahá-
jeny jak v sobotu, tak i neděli ve 14.00 
hod. a nesly název „Naše děti“. V obou 
hlavních dnech pro diváky vystoupily ty 
nejlepší soubory z regionálních soutěží 
dětských souborů. V sobotu se předsta-
vily soubory: Bartošův dětský folklorní 

soubor ze Zlína, Dřeváček z Otroko-
vic, Malý Beskyd ze Zubří, Valášek 
z Nového Hrozenkova, zahraniční sou-
bor Romafest z Rumunska a domácí 
Malůšata a Malá Lipta. V neděli za 
představily soubory: Malý Vizovjánek 
z Vizovic , Malý Sedmikvítek z Fren-
štátu p. Radh., Soláněk z Hutiska- 
Solanec a domácí Malůšata a Malá 
Lipta. Součástí hlavního programu byl 
i samostatný blok věnovaný nejúspěš-
nějším zpěváčkům Valašska z Přehlíd-
ky 2007.

Jelikož nám počasí přálo, věříme, 
že se dětem a divákům v Liptále líbilo 
a zároveň vás všechny zveme na 38. 
MFF Liptálské slavnosti 2007, které se 
konají 24.- 26. srpna 2007. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, MŠ, ZŠ a obecnímu úřadu 
za podporu při konání všech folklor-
ních akcích v Liptále. A věřím, že do 
budoucna přijde podpořit děti více Vás 
z Liptálu, neboť toto všechno děláme 
pro obyvatele Liptálu, aby byl Liptál 
pořád tak známou vesnicí a neupadl 
v zapomnění.

Andrea Čalová



Před devíti lety zasedly do svých 
prvních školních lavic děti…někte-
ré usměvavé, některé se slzičkami 
na krajíčku. Ale všechny v napjatém 
očekávání dnů příštích. To, že je škola 
nejen prostředkem k získání vědo-
mostí, ale i skvělým místem k zábavě, 
zjistili tito ustrašení školáčci velmi 
brzy. A tak den za dnem přesvědčovali 
nejen o svých snahách mít jedničky, 
ale i pokoušeli trpělivost a pevné ner-
vy svých učitelů a rodičů. 

29. června 2007 se v našich 
očích stále malí školáčci – dnes 
slečny a mladí pánové – rozloučili. 
Z ustrašenosti nezbylo nic a slzy 
na krajíčku jsme tentokrát měli my, 
jejich pedagogové. Děkujeme vám, 
milí bývalí žáci, že jste připravili 
tak skvělý program loučení. Opravdu 
jsme nečekali, že dokážete celá třída 
společně zazpívat, když několik z vás 
málem celých devět let nepromluvilo. 
Byli jsme překvapeni, že jste společ-
ně zahráli Popletenou pohádku, když 
ani ty naše „pohádky“ o životě a dů-
ležitosti vzdělání jste nebrali vážně. 
Byli jsme nadšeni sledovat ladnost 
vašich pohybů při spartakiádním 
cvičení a tanci. S takovou radostí 
v očích jsme vás ve škole viděli má-
lokdy, snad jen, když k nám do školy 
nastoupil mladý a krásný tělocvikář 
pan učitel Petr Navláčil, který teď 
společně s vámi naši školu opouští. 
Myslím, že vaše třídní učitelka paní 
Jindřiška Hejtmánková, které celý 
sál Obecního úřadu v Liptále děkoval 
ve stoje hlasitým potleskem, může 
být na vás právem pyšná a za své 
slzy dojetí se nemusí stydět.. V pravé 
chvíli a v pravý čas jste dokázali nám 
i vašim rodičům, že vaše budoucnost 
vám není lhostejná a že naše snahy do 
vás něco dostat, nebyly marné. A tak 
přeji za všechny pracovníky Základní 
školy v Liptále, aby byla ze Zuzany 
Čalové světová kadeřnice, z Dag-
mar Dědkové úspěšná hoteliérka, 
z Markéty Frýdlové, Ivy Řezaninové, 
Kateřiny Sucháčkové a Moniky 
Večeřové spravedlivá a citlivá paní 
učitelka, z Vladimíry Geržové hod-
ná zdravotní sestřička, z Miloslava 
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Bylo nebylo…

Zuzana Čalová při vystoupení se spolužačkami.

Jana Vrábliková, Adéla Tomšová a starosta obce Miroslav Vaculík při pře-
dávání upomínkových předmětů.
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Švestka pro Lidice
V uplynulých dnech jsme si s dětmi 

v Základní škole v Liptále připomínali 
smutné výročí 65.let od hrůzné tragédie 
nacistických okupantů, kteří malebnou 
českou obec nedaleko Kladna chtěli 
nadobro vymazat z paměti. Místo toho 
se obec Lidice nesmazatelně stala svě-
tovým symbolem nacistického teroru 
a bezpráví, ale i obrovského hrdinství 
a touhy po svobodném životě. 

V noci z 9. na 10. června 1942 by-
la obec obklíčena německými vojáky 
a postupně bylo zničeno a srovnáno se 
zemí všech 102 domů, včetně kostela 
a školy, i všech zahrad a ovocných 
stromů, rybník byl zasypán sutí, aby si 
nikdo nikdy nevzpomněl, kde Lidice 
stávaly. 

K tomuto dni bylo v Lidicích hlášeno 
493 obyvatel. 

173 mužů bylo zastřeleno u zdi 
Horákova statku (nejmladšímu bylo 15 
let), ženy byly odvlečeny do koncent-
račního tábora a 88 dětí nacisté chlad-
nokrevně zavraždili. 

Lidickou tragedii přežilo pouze 143 
lidických žen a 17 dětí. 

Dnes žijí Lidice jako kterákoliv jiná 
obec. Vyrostly nové domy s krásný-
mi zahradami a milými lidmi. Ale na 
každém lidickém místě cítíte mrazení 
v zádech a vaše kroky jsou svazová-
ny obrovskou pokorou. Za děti z naší 
školy jsem zde přijela zasadit švestku, 
která má být symbolem hluboké úcty ke 
všem obětem lidické tragedie, má být 
symbolem dárku z Valašska pro zavraž-
děné děti, které by mohly být prarodiči 
našich dětí, má být symbolem šťastné-
ho života, ve kterém si každý z nás má 
právo utrhnout tu svou švestku. 

Fotografie z Lidic z léta roku 1941. V levém rohu je vidět obecní studna a nad 
ní je vidět kůl, u kterého roste mladá hrušeň…..za rok zde nebude nic, jen zlomená 
hrušeň, která se jako zázrakem vzpamatuje a poroste dál…

Homoly zručný automechanik, z Da-
vida Londy, Jakuba Obadala a Jany 
Vráblíkové přesní strojaři, z Jiřího 
Oborského královský kuchař, z Adé-
ly Tomšové chytrá gymnazistka, 
z Jana Vráblíka neohrožený záchra-
nář, z Lucie Pečenkové obchodní 
manažerka, z Marie Zgarbové ředi-
telka knihovny a Lukáši Mrnuštíkovi 
ať sluší lesnická uniforma. 

Bylo nebylo…jestli bude mít po-
hádka šťastný konec teď záleží už 
jenom na vás. 

Za všechny pracovníky ZŠ Liptál 
Petra Pilná, vychovatelka ŠD

Ve stejný den, tedy 21.června 2007 
naši žáci slavnostně sadili švestku 
i v areálu školy v Liptále, aby dětem 
připomínala výjimečnou událost naší 
české historie.

Vy, kteří přijedete do Lidic z valaš-
ského Liptálu, hledejte na Pietním úze-
mí základy bývalého lidického kostela. 
U můstku určitě nepřehlédnete památ-
nou hrušeň, která jako mladý štěp přeži-
la nacistické řádění před 65.lety a stala 
se tak němým svědkem hrůzy. Kousek 
od ní je zasazená trnka z Liptálu. Je od 
vašich dětí. 

Děkuji lidickému knihovníku panu 
Zdeňku Fousovi za nápad, který nás 
ke „Švestce pro Lidice“ přivedl, dě-
kuji panu řediteli Milouši Červenclovi 

a všem pracovníkům Památníku Lidice 
za spolupráci, vstřícnost a vřelé přijetí, 
děkuji zahradnicím Památníku Lidice 
za pohotové vyřešení mimořádné si-
tuace. S velkou úctou děkuji lidickým 
ženám paní Miloslavě Kalibové a paní 
Jaroslavě Skleničkové, že nás spolu 
s panem Čestmírem Skleničkou prová-
zeli naší lidickou návštěvou a společně 
s námi švestku slavnostně na Pietním 
území zasadili. 

 Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ 
Liptál ( historická fakta byla převzata 
z knihy Lidice – Památník Lidice 2001, 
Lidice – Příběh české vsi, E. Stehlík 
2004, Lidická vzpomínání – E.Stehlík 
2007).

Na kytaru hrají, zleva Marie Zgarbová a Marcela Frýdlová.
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Obecní úřad a ZŠ Liptál
V Lidicích, 25. 6. 2007

Milí přátele v Liptále,
přijměte můj upřímný dík za zaslání rozmanitého a krásného propagačního 
materiálu o vaší obci, která byla v minulém roce vyhodnocena jako „Vesnice 
roku 2006“. Všechny skvělé tiskoviny i CD a videokazety, včetně nádherných 
knih, se budou našim zvídavým čtenářům líbit. Určitě mnohé potěší a přiblíží 
přívětivý kraj dobrých lidí z Valašska. Vážím si účasti dětí z vaší základní školy 
v 1. i 2. ročníku vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“ i velkého pocho-
pení učitele Jana Helise a vychovatelky ŠD Petry Pilné, která se svou dcerou 
všechny tiskoviny do Lidic přivezla. Jejich zásluhou je od 21. 6. t.r. na Pietním 
území zasazena trnka (švestka), kterou věnovaly děti ze ZŠ Liptál. Tato trnka 
byla vsazena poblíž základů lidické školy a bude všem návštěvníkům naší obce 
připomínat čin vašich dětí, které vzpomínkou na 65. výročí lidické tragedie, 
uctily památku 88 zavražděných lidických dětí.

Zdeněk Fous, knihovník Veřejné knihovny Lidice

Zleva: Ing. Čestmír Sklenička, Petra Pilná ml. a starší a Jaroslava Skleničková.

Petra Pilná mladší
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Sázení 
švestky 

pro Lidice 
2007

Informační panel o Lidicích.

Sázení Švestky pro Lidice 21.června 2007.

Památná hrušeň na Pietním území v Li-
dicích a švestka věnovaná dětmi z Liptá-
lu 21.6.2007

21. června 2007 sázení švestky v Zá-
kladní škole Liptál.

Sázení švestky v Základní škole Liptál 
21. června 2007

Mezi dětmi sedí lidická žena paní Miloslava Kalibová, pan Čestmir Sklenička 
a paní Jaroslava Skleničková, nejmladší lidická žena, která tragedii přežila.

Sázení 
švestky 

pro Lidice 
2007
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Vsetínský turnaj ve volejbale
Dne 19. 5. 2007 se konal na Vsetíně 

turnaj ve volejbale. Z něho vítězové 
v každé kategorii postupovali do kraj-
ského kola.

Jelikož sportovních nadšenců v tom-
to krásném sportu stále přibývá, 
náš "KLUB VOLEJBALOVÝCH 
NADŠENCŮ" vyslal dva týmy. Jedno 
družstvo hrálo v mixu. Druhé byly 
ženy. Družstvo mixu obsadilo 8 mís-
to. Všichni naši hráči bojovali do po-
sledních sil. A to se vyplatilo družstvu 
žen, které postoupily do krajského 
kola.To se konalo 2. 6. 2007. Tady 
skončily na krásném druhém místě. 
Snaha a nadšení vždy stojí za tyto 
krásné úspěchy, ke kterým srdečně 
blahopřejeme!

Složení družstev: 
MIX: Karel Vychopeň, Vojta Vaculík, 

Stanislav Daňa, Roman Jochec, Kateřina 
Chudějová a Dáša Jasná.

ŽENY: Radana Daňová, Ivana 
Kostková, Simona Lukášová, Miroslava 
Šmatláňová, Dáša Jasná a Kateřina 
Chudějová.

V sobotu 31.března se uskutečnil 
v tělocvičně základní školy v obci ro-
ku-Liptále tradiční Babský turnaj ve 
volejbale.

Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů.
Vzhledem k počtu zúčastněných druž-
stev se hrálo systémem každý s každým 
na 2 hrané sety do 20 bodů.

Výkony týmů byly velmi vyrovnané, 
o čemž svědčily i dlouhé výměny a vel-
ké boje o každý míč. Nakonec se muse-
ly hodnotit i vzájemné zápasy, protože 
hodně setů končilo nerozhodně.

Turnaj skončil až v 18 hodin. Přesto 
všechny ženy odcházely spokojené, 
protože se nejen sešly po delší době 
opět dohromady, ale zároveň si velmi 
dobře zahrály.

Fotky z turnaje je možné vidět: www.

zasilame.net/v1
Konečné pořadí:

1. STORCK /Hustopeče n/B/
2. FIFINKY /Ústí u Vs./
3. MIX /Ústí u Vs./
4. HOLKI SOKOLKI /Milotice/
5. JABLŮNKA
6. KOČIČKY/Liptál/
7. KOZENKY /Ústí u Vs./

Z volejbalu

Z fotbalu
TJ Start Lipta Liptál - fotbalový klub 

uspořádal v sobotu 30. června 2007 do 
11 hodin ve sportovním areálu tradič-
ní, letos již 7. ročník turnaje v malé 
kopané. 

Bohatá účast svědčí o oblíbenosti 
této akce jak mezi sportovci, tak i divá-
ky. Po skončení mohli všichni účastnici 
posedět u dobrého guláše a diskotéce. 
K akci se vracíme ve fotografii.
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Podzimní utkání fotbalových mužstev Liptálu na domácím hřišti
18. srpna sobota muži Krhová zač. 16.30 hodin
25.srpna sobota muži Police zač. 16.30 hodin
1. září sobota předzápas žáci Hošťálková zač. 14.00 hodin
1. září sobota muži Lužná zač. 16.30 hodin
2. září neděle dorost Hošťálková zač. 10.30 hodin
22. září sobota předzápas žáci Branky zač. 13.30 hodin
22. září sobota muži Lhotka sraz 16.00 hodin
23. září neděle dorost Halenkov zač. 10.30 hodin
6. října sobota předzápas žáci Ústí zač. 13.00 hodin
6. října sobota muži Leskovec zač. 15.30 hodin
7. října neděle dorost Francova Lhota zač. 10.30 hodin
20. října sobota muži Huslenky zač. 14.30 hodin
21. října neděle dorost Horní Lideč zač. 10.30 hodin

3. listopadu sobota muži Růžďka zač. 13.30 hodin
4. listopadu neděle dorost Lidečko zač. 10.30 hodin
10. listopadu sobota muži Valašská Bystřice zač. 13.30 hodin

Pozor změna – muži hrají svá utkání doma v sobotu!!!

Strom života
V minulém týdnu probíhaly před 

prodejnou „Řeznictví u Hrušků“ vý-
kopové a zednické práce a ty byly 
velmi častým dotazem procházejí-
cích občanů. Většina z nich byla 
udivující, „co tam kopeme a co tam 
bude?.“ Některá byla i okořeněna 
černým humorem, např. dotaz „ko-
ho tam budeme pochovávat?“. Při 
provádění betonového podstavce pak 
dotazy směřovaly především na to, 
„kdo, nebo co tam bude stát?“.

Již delší dobu však probíhaly pří-
pravy na tuto akci, jejíž výsledkem 
mělo být přestěhování „Stromu ži-
vota“ z Kulturního areálu do centra 
obce. Co si můžeme představovat 
pod „Stromem života?“. V kulturním 
areálu byl připraven kmen lípy pro 
práce řezbářů, kteří každoročně při 
Liptálských slavnostech představují 
své řezbářské umění návštěvníkům 
slavností. Po mnohých diskusích 
a nápadech byla všemi přijata myš-
lenka, že do stromu budou vyřezány 
reliéfy – asi 12, představující prů-
běh života, od narození až do smr-
ti, a z této myšlenky vzešel název 
„Strom života“. Jde o práci velmi 
náročnou a tak vytvoření celého díla 
bude trvat asi 2 roky. Během této do-

by budou na stromě probíhat řezbář-
ské práce, kterých se ujal známý va-
lašský řezbář Zdeněk Matyáš. První 
reliéf byl již vyřezán v loňském roce 
při Liptálských slavnostech. Aby byl 
strom chráněn před deštěm a sně-
hem, Pavel Mrnuštík z Liptálu nám 
na něho zhotovil „dřevěný klobúk“.

ním areálu a ne po celý rok. A tak 
zastupitelstvo obce rozhodlo o pře-
stěhování stromu. A to nejvhodnější 
místo bylo vybráno právě v cent-
ru obce, v blízkosti sochy zbojníka 
a poutače „Vitajte v Liptáli“.

Jenže ono se řekne stěhování? Ale 
právě díky velkému „klobúku“ jsme 
pořád nevěděli, jak to provést. Na 
radu jsme chodili všude. Někteří 
z nás si vzpomněli i na cestovatele 
Pavla Pavla, který proslul stěhová-
ním obrovských kamenných soch na 
Velikonočních ostrovech bez použití 
techniky. Ale nakonec jsme přece 
jen zůstali u našich občanů v Liptáli 
a především díky jejich vynalézavos-
ti a zkušenostem se nám to podařilo. 
Celé akce se ujal Jarek Mika a bě-
hem 20 minut byl strom na jiném 
a tom správném místě. 

Nyní budou na stromě probíhat 
hlavní řezbářské práce, už nyní však 
píše „Strom života“ svou historii 
a jednou příhodou je to, jak byl pře-
stěhován. Věříme, že budete sledovat 
jeho další vývoj, především jeho 
přeměnu v umělecké dílo, které bude 
určitě ozdobou Liptálu. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě a umístění „Stromu živo-
ta“ v centru naší obce.

Starosta a místostarostka obce

Původně byl „strom“ postaven 
v kulturním areálu a mnozí občané 
ani nevěděli, že tam vůbec něco ta-
kového je. A protože když nám řez-
bář Z. Matyáš donesl návrh na celý 
strom, bylo nám líto, že takovéto dílo 
bude vidět jen během akcí v kultur-
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2007
Datum Den Název akce Pořadatel kde
21.07. so Hasičská soutěž - Domašov SDH Liptál Domašov
21.07. so Sraz „Lipťáků“ Starosta KA popř.KZ

23.-29.7. Mládež Praha, Liptál
sjíždí Hron

ČCE Liptál Hron

28.07.-
04.08.

Cyklopuťák po Jižní Moravě ČCE Liptál Jižní Morava

28.07. so Myslivecká zábava Myslivecké sdružení Brdisko Liptál KA
04.08. so Zábava SR při ZŠ Liptál KA
04.08. so Soukromá akce Škrabánkovi, Liptál KZ

11.-17.8. Dětský tábor na Huslenkách ČCE Liptál Huslenky
11.08. so Zábava Čapák Petr, Vsetín KA
18.08. so Zábava Klub volejbalových nadšenců Liptál KA
22.08.

až
27.08.

st
--
ne

MFF
38. Liptálské
slavnosti 2007

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA

Obec
01.09. so Zábava Klub volejbalových nadšenců Liptál KA
01.09. so Soukromá akce - svatba Labajová Marie, Liptál KZ
23.06. so Soukromá akce - rom.svatba Duna Alexandr, Vsetín KZ
15.09. so Soukromá akce Bořutovi, Liptál KZ

38. Mezinárodní folklorní festival liptálské slavnosti 2007
Rámcový program:

22., 23., 24. a 27. srpna 2007
Vystoupení zahraničních souborů v obcích a městech Zlínského kraje

Pátek 24. srpna 2007
19:00 držba zahraničních účastníků s domácím souborem Lipta a občany Liptálu

Sobota 25. srpna a neděle 26. srpna 2007
- hlavní programy v Přírodním kulturním areálu v Liptále

- slavnostní defilé obcí v neděli od 14 hodin ze Špice.
Účast prozatím přislíbili tito zahraniční hosté:

Srbsko, Litva, Rusko, Rakousko, Slovensko, Itálie, Čína, Indonésie, Mexiko, Řecko. 
V jednání je Turecko a Polsko.

Své nezastupitelné místo budou samozřejmě mít i domácí soubory z České republiky.

poZvánkA
Zveme všechny bývalé zaměstnance VD LIPTA Liptál na setkání

„SRAZ LIPŤÁKŮ“
který se uskuteční v sobotu 21. července 2007 

v 15 hodin v kulturním areálu v Liptále

Připravovaný program:
15:00 příjezd účastníků, přivítání, prohlídka bývalých provozoven 
16:00 zahájení setkání
17:00  volná zábava při taneční hudbě

Prosíme rovněž, aby jste informovali o této akci své přátele a známé 
z jiných provozoven. Bližší informace budou zveřejněny na interne-
tových stránkách obce Liptál www.liptal.cz po 15.04.2007.

Za přípravný výbor Miroslav Vaculík, Josef Vychopeň, Cyril Válek 

V roce 2007 oslaví 60 let své aktivní 
taneční kariéry pan Luboš Oravec 
z Liptálu. Během těchto neuvěřitel-
ných let dosáhl mnoha a mnoha úspě-
chů doma i v zahraničí - zejména ve 
valašském odzemku, za který obdržel 
i mnoho ocenění. Rozdal radost ti-
sícům divákům a své umění předal 
desítkám začátečníků. Přejeme mu 
i nadále mnoho uměleckých úspěchů, 
stále dobrou kondici, vitalitu a elán.

Obecní úřad v Liptále

BlahOPřání

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál


