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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Usnesení ã. 5 ze dne 29. 08. 2007 

- ZO Liptál
- schvaluje zápis ã.4 ze dne 20. 06. 2007

- bere na vûdomí kontrolu usnesení

ã. 4 ze dne 20. 06. 2007 

- bere na vûdomí informace z jednání

Rady obce Liptál ã. 8 ze dne 18. 07. 2007

- schvaluje prodej pozemku ve vlast-

nictví obce Liptál, parcela ã. 2608/58,

o v˘mûfie 245 m2, která byla vytvofie-

na na základû geometrického plánu ã.

897-122/2007 ze dne 20.08.2007, ce-

na 50 Kã/m2 Ïadateli Karlu Valovi,

bytem Vsetín, Jasénka 229 za pod-

mínky, Ïe Karel Vala, jako budoucí

vlastník rodinného domu ã.p. 298

a vlastník pozemku parc. ã. 148/2,

smûní obci Liptál pozemek parc.

ã. 148/2, díl a) o v˘mûfie 13 m2, dle ge-

ometrického plánu ã. 897-122/2007.

V pfiípadû neuskuteãnûní koupi ro-

dinného domu ã.p. 298 a parcely

ã. 148/2 panem Karlem Valou, se

usnesení zastupitelstva obce ru‰í

a pozemek zÛstane nadále ve vlast-

nictví obce Liptál.

- schvaluje pronájem ãásti pozemku ve

vlastnictví obce Liptál u rodinného do-

mu ã.p. 220, p.ã. 3929/10, k.ú. Liptál,

o v˘mûfie 123 m2 paní Martinû Troja-

nové, bytem Zlín.

- schvaluje Stanovy SdruÏení obcí

Syrákov

- schvaluje zábavu, kterou pofiádá dne

31. 08. 007 Klub volejbalov˘ch na-

d‰encÛ Liptál - nájem 500 Kã

- bere na vûdomí pfiipravovanou draÏ-

bu domu ã.p. 297, která se bude konat

dne 06. 09. 2007 u Okresního soudu

ve Vsetínû

- schvaluje umístûní paní Jarmily Ho-

líkové, Liptál 200 do penzionu od 01.

09. 2007

- bere na vûdomí informaci o dotaci

ve v˘‰i 3 mil. Kã na opravu stfiechy

na Z· - stravovací pavilon

- schvaluje podepsání smlouvy o dílo

s panem ZdeÀkem Matyá‰em na fiez-

báfiské práce na „stromu Ïivota“

- bere na vûdomí pfiipravovanou sbír-

ku obleãení, pofiádanou Obãansk˘m

sdruÏením Diakonie Broumov, kona-

nou v Liptále dne 03. 09. 2007

Usnesení ã. 6 ze dne 17. 10. 2007 
- ZO Liptál

- bere na vûdomí prohlá‰ení a sloÏení

slibu paní Hany ¤ehánkové jako no-

vého ãlena ZO Liptál za Ing. Ivanu

Zbrankovou, která rezignovala na

svou funkci ãlena ZO Liptál

- schvaluje zápis ã. 5 ze dne 29. 08. 2007 

- bere na vûdomí kontrolu usnesení

ã. 5 ze dne 29. 08. 2007 

- bere na vûdomí rozpoãtov˘ v˘hled

Obce Liptál na období 2008-2011

- schvaluje prodej domu ã.p. 43 „¤ez-

nictví u Hru‰kÛ“ vãetnû zastavûné

plochy pozemku, na kterém budova

stojí a septiku na ãi‰tûní odpadních

vod, kter˘ se nachází za budovou, pa-

nu Pavlu Hru‰kovi, Liptál 21, za cenu

1.350.000,- Kã. Doporuãuje poze-

mek, na kterém se nachází septik, po-

nechat ve vlastnictví obce Liptál.

- schvaluje prodej ãásti pozemku p.ã.

3868/1 (dfiíve p.ã. 51) k.ú. Liptál, kte-

r˘ je ve vlastnictví obce Liptál, o v˘-

mûfie 12 m2, u rodinného domu ã.p. 62

panu René Banotovi, za cenu 50,-

Kã/m2.

- schvaluje vypracování investiãního zá-

mûru pro umístûní M· do budovy Z·

- schvaluje 2. zmûnu rozpoãtu obce

Liptál ve v˘‰i 16.600.000,- Kã pfiíjmy

a 16.600.000,- Kã v˘daje

- bere na vûdomí prioritní akce obce

Liptál na volební období 2007-2010

- schvaluje povolení koncertu skupiny

Îambo‰i dne 24. 11. 2007 v kultur-

ním zafiízení obecního úfiadu Liptál

- doporuãuje pfiesunutí projednávání

souãasn˘ch Ïádostí o zmûnu územní-

ho plánu na pfií‰tí rok, kdy bude vy-

pracován nov˘ územní plán

- schvaluje sloÏení inventarizaãních ko-

misí pro provádûní inventur za rok 2007

- navrhuje dát do zpravodaje Ïádost na

zmûnu trasy autobusu ze Vsetína do

Liptálu a vyzvat obãany k vyjádfiení

- doporuãuje oddûlit spotfiebu plynu

Z· a penzionu

Anketa v M· Liptál
Zastupitelstvo obce pfied tfiemi mûsí-

ci schválilo pfiestûhování M· do prázd-

ného pavilonu v základní ‰kole.

Na vefiejném zasedání Zastupitelstva

obce ve stfiedu 17. 10. 2007 poÏadova-

la ãást zastupitelÛ urychlení pfiestûho-

vání a aby se do souãané budovy M·

jiÏ nedávaly Ïádné finanãní prostfiedky.

Pfiebudování souãasn˘ch ‰kolních

prostorÛ pro pfied‰kolní vzdûlávání

v Z· splÀující hygienické poÏadavky

na matefiskou ‰kolu v‰ak bude finanãnû

velmi nákladné. 

Na‰e souãasná matefiská ‰kola podle

posledních kontrol velmi trpí tím, Ïe se

tu léta nic neinvestovalo (stále se mlu-

vilo o stûhování), jinak ale po v‰ech

stránkách vyhovuje (prostorovû, polo-

hou a hlavnû krásnou a klidnou zahra-

dou).

Chceme znát názor Vás - rodiãÛ, ne-

boÈ jen Vy nejlépe posoudíte, kde by

Va‰im dûtem bylo nejlépe.

Eva Krausová, fieditelka M· Liptál

Stanovisko uãitelÛ k pfiestûhování M· do budovy Z·
VáÏení rodiãe,

obracím se na Vás v souvislosti s pod-

pisovou akcí, která probûhla minul˘ t˘-

den v Matefiské ‰kole Liptál. Mnozí ro-

diãe podepsali prohlá‰ení, Ïe si nepfiejí,

aby se ‰kolka pfiestûhovala do budovy

Základní ‰koly Liptál. Já jako fieditelka

‰koly i ostatní vyuãující jsme si vûdomi

toho, Ïe pokud bychom pfiímo ve ‰kole

uspofiádali podpisovou akci opaãného

znûní, jistû bychom za krátk˘ ãas nasbí-

rali více podpisÛ. To ale není na‰ím cí-

lem. Na‰ím cílem je vysvûtlit Vám dÛ-

vody na‰eho rozhodnutí.

Od roku 1996, kdy pavilon opustili

Ïáci Základní ‰koly speciální, je tento

pavilon prakticky prázdn˘. JiÏ dávno

zastupitelstvo obce rozhodlo, Ïe zde

nemá b˘t Ïádná firma, která se mÛÏe

dostat do platebních potíÏí, má rozdíln˘

reÏim (dfiíve zaãínají, pracují o prázdni-

nách, mnohdy o sobotách a nedûlích,

mÛÏe je ru‰it zvonûní, atd.). ProtoÏe

‰kola nemá dal‰í finanãní prostfiedky na

zafiízení dal‰ích odborn˘ch pracoven

ani na pfiípadn˘ jejich úklid, zÛstává

tento pavilon prázdn˘. 

Nav‰tívila jsem mnoho ‰kol nejen

v na‰em kraji, ale i v zahraniãí, v‰ude

se ‰etfií a v‰ude dochází ke sluãování

základní a matefiské ‰koly. Pojem slu-

ãování zahrnuje slouãení ‰kol pod jed-

no vedení jak po stránce ekonomické,

tak v˘chovnû vzdûlávací. I kdyÏ zastu-

pitelstvo obce odsouhlasilo slouãení

‰kol, mûli tím zastupitelé na mysli pfie-

Anketa v M· Liptál vyvolala dal‰í stanoviska a názory (viz níÏe)
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Co chceme a co nechceme !
Chceme mít v‰ichni krásn˘ dÛm,

nové auto, v obci sportovní areál,
opravené cesty, moderní ‰kolu, krás-
nou ‰kolku, atd, atd, …….?

Urãitû odpovûì na tuto otázku je pro

vût‰inu z nás velmi jednoduchá. Kdo by

to nakonec nechtûl, takÏe odpovûì jed-

ním slovem zní ve velké vût‰inû ANO.

Pro nûkteré v‰ak nejsou dÛleÏité ani

dÛm, ani auto, ani asfaltová silnice.

U tûch bude znít odpovûì zfiejmû NE.

A tak to b˘vá u anket a testÛ, kdy máme

moÏnost odpovûdi zvolit ANO nebo NE.

V na‰í obci, konkrétnû v na‰í matefi-

ské ‰kolce probíhá anketa: „Pfiestûho-

vat matefiskou ‰kolku do základní ‰ko-

ly? ANO nebo NE?

Právû takováto anketa mû pfiimûla

k tomu, abych se otevfienû prostfiednic-

tvím obecního zpravodaje zamyslela

nad rozhodnutím zastupitelstva obce

pfiestûhovat matefiskou ‰kolku do vol-

ného pavilonu základní ‰koly v Liptále

a vÛbec v‰echny okolnosti, které nás

k takovému rozhodnutí vedly.

Mnozí obãané, zastupitelé stávající

i minulí byli úãastníci diskuse o pfiestû-

hování M·. Vût‰inou to byly diskuse

ostré, vypjaté a ãasto bohuÏel místo

vûcnosti byly spí‰e osobní. Tento stav

trvá urãitû déle neÏ deset let. A to byl

jeden z prvních dÛvodÛ, dÛleÏit˘ch pro

dal‰í rozhodování.

DÛvod ã. 1
âAS

Více jak deset let se o problému dis-

kutuje a nerozhodne. Bûhem této doby

dochází logicky a pfiirozenû  ke stár-

nutí a opotfiebování budov, ve kter˘ch

jsou umístûny ‰kola a ‰kolka. Budovy

jsou ve vlastnictví obce, obec musí za-

bezpeãit jejich technick˘ stav, kter˘

by mûl b˘t na patfiiãné úrovni a finan-

covat provoz, kter˘ by mûl b˘t samo-

zfiejmû hospodárn˘. V pfiípadû budovy

matefiské ‰kolky se neprovádí Ïádné

vût‰í a nutné investice, protoÏe se ne-

ví co bude dál a základní roli hrají pe-

níze, protoÏe tûch není nikdy nazbyt

a je tfieba udûlat tolik vûcí, které si ob-

ãané Ïádají. 

Budeme dále diskutovat ? Co ale bu-

de za dal‰ích deset let ? Nepfiijde potom

nûjak˘ úfiedník a fiekne, Ïe prostory pro

dûti ve ‰kolce nevyhovují Evropské

unii a musíte je proto uzavfiít. Budeme

i nadále z obecního rozpoãtu udrÏovat

prázdné prostory v základní ‰kole, fi-

nancovat nákladné vytápûní ?

DÛvod ã. 2  
Technick˘ stav budov

Základní ‰kola je postavena v roce

1976. Tento datum jasnû ukazuje, Ïe je

tfieba provést nûkteré stavební úpravy

a opravy. Hlavní problém je ve stávají-

cích oknech, obvodovém plá‰ti (boletic-

ké panely z pfiední ãásti budovy jsou

podle odborn˘ch posudkÛ zcela bez izo-

lace). Obrovské náklady na vytápûní te-

pelnû nevyhovující budovy si Ïádá

urychlené fie‰ení. Znamená to v˘mûnu

oken, zateplení budovy a opravu fasády. 

Budova matefiské ‰koly má obdobné

problémy jako jsou v základní ‰kole. 

JiÏ pfii první pohledu na ‰edivou bu-

dovu matefiské ‰koly, vidíme, Ïe jiÏ teì

není ozdobou obce a Ïe si Ïádá opravu.

K tomu je nutno pfiiãíst havarijní stav

kanalizace, pronikání vlhkosti a plísnû

do budovy. Modernizaci by si zaslouÏi-

lo i vnitfiní vybavení ‰kolky. Poslední

‰kolní inspekce naznaãila, Ïe moderni-

zace je nutná.

DÛvod ã. 3
Peníze

Chceme mít v obci základní ‰kolu,

stûhování ‰kolky do uvolnûn˘ch pro-

stor ve ‰kole. A právû toto pfiestûhová-

ní podporujeme také. Proã?

1. Do‰lo by k smysluplnému vyuÏi-

tí pavilonu, kter˘ je zbyteãnû kaÏdou

zimu vytápûn a podle energetického

auditu, kter˘ byl pfied tfiemi lety vypra-

cován, zbyteãné vytápûní tûchto pro-

stor nás stojí roãnû asi 120 000,- Kã

roãnû. 

2. Je nám jasné, Ïe ‰kolka se nemÛ-

Ïe pfiestûhovat do stávajících prostor.

Na posledním zastupitelstvu konaném

ve stfiedu 18.10. 2007 bylo odsouhlase-

no, Ïe obec poÏádá o vypracování in-

vestiãního zámûru, kter˘ nám objasní,

kolik by stála pfiemûna stávajících pro-

stor ve ‰kolkové zafiízení, které by

splÀovalo v‰echny poÏadavky prosto-

rové, hygienické a jiné. Vûfiím, Ïe dûti

zde budou mít dostatek tepla, svûtla,

sucha i prostoru. 

3. Souãasné prostory, které vyuÏívá

‰kola, by samozfiejmû podle domluve-

ného rozvrhu vyuÏívaly téÏ dûti ze

‰kolky. Jedná se napfi. o keramickou

dílnu a tûlocviãnu. 

4. DÛleÏit˘m momentem pro pobyt

dûtí v M· je také pobyt na ãerstvém

vzduchu. Jsme si vûdomi, ‰kola leÏí

uprostfied obce. Av‰ak prostor mezi by-

tovkou a pfied ‰kolou je dostateãnû vel-

k˘, aby zde mohla vzniknout oplocená

‰kolní zahrada, taková, jakou ji dûti

mají dnes. 

5. DÛleÏit˘m bodem je také stravo-

vání dûtí. V budovû Z· byla pfied ro-

kem otevfiena nová ‰kolní kuchynû,

které splÀuje i pfiísné normy. Samo-

zfiejmû je zde prostor pro to, aby zde

byly pfiipravovány obûdy a svaãinky

i pro dûti z M·. (V pfiípadû, Ïe ‰kolka

se stûhovat nebude, ãeká obec moÏná

nûkolikamilionová investice do opravy

budovy M· i její kuchynû.)

6. V souãasné dobû, jak mnozí

z Vás vûdí, bûÏí fiada programÛ - dotací

z EU. Nûkteré z nich poskytují peníze

na energetické úspory. Proto se budeme

snaÏit mít vypracovány v‰echny pod-

klady pro to, abychom mohli poÏádat

o v˘mûnu oken v celé budovû a zatep-

lení celého plá‰tû. Jistû nemusíme do-

dávat, Ïe boj o peníze evropsk˘ch fon-

dÛ je tvrd˘. Na‰e nadûje bude mizivá,

jestliÏe z dokumentace vyplyne, Ïe je-

den pavilon ve ‰kole je prázdn˘.

Co fiíci na závûr? Jsme uãitelé, mno-

zí z nás jsou také rodiãi. V‰ichni by-

chom si pro své dûti pfiedstavovali jen

to nejlep‰í. Nejradûji bychom vidûli

své dûti ve ‰kole uprostfied lesa /jak

jsem ji mûla moÏnost spatfiit v jedné

vesniãce v Bavorsku/, ale realita je ji-

ná. Musíme vycházet z toho, co je

v souãasné situaci moÏné. V Ïádném

pfiípadû se dûti nebudou stûhovat do

hor‰ích prostor, neÏ ob˘vají dnes. Za

to nemusí ruãit Ïádn˘ z nás. To zaru-

ãují pfiísné stavební a hygienické i pro-

vozní pfiedpisy. Také je samozfiejmé,

Ïe uãitelky matefiské ‰koly budou mít

prostor pro vyjádfiení sv˘ch pfiedstav

a názorÛ. 

Vûfiíme, Ïe pfiestûhováním ‰kolky se

nûjaké peníze u‰etfií a budou moci b˘t

pouÏity na zkvalitnûní vybavení obou

‰kol. A co se starou budovou ‰kolky?

Jeden nápad zaznûl na posledním za-

stupitelstvu. Je tfieba mít byty pro mla-

dé lidi, aby ‰kolka i ‰kola byly v bu-

doucnu plnû vyuÏité. 

Za v‰echny pedagogické pracovníky

Z· Liptál Vûra Halová, fieditelka ‰koly
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matefiskou ‰kolku, ale chceme i dal‰í ?

Dobré cesty, hfii‰tû, chodníky, vefiejn˘

rozhlas, osvûtlení, podporovat sport

a kulturu, atd. adt……… ?

KdyÏ uspofiádáme anketu, vût‰ina

z nás fiekne ANO.V‰echny tyto vûci

jsou potfiebné. Ale budeme na to v‰ech-

no mít peníze? 

Financování je moÏné z obecního

rozpoãtu. Pro nezasvûcené mÛÏeme

zodpovûdnû fiíci, Ïe objem financí

z obecního rozpoãtu v Ïádném pfiípadû

nepostaãí na financování jmenovan˘ch

akcí. Dal‰í  moÏností, kde peníze získat

jsou dotace a fondy. Peníze z nich zís-

kat v‰ak není vÛbec jednoduché a ne-

staãí pouze fiíct, my to potfiebujeme. Pfii

kaÏdé Ïádosti o dotaci je nutné vypsat

spoustu formuláfiÛ a papírÛ, kde se v‰e

musí fiádnû odÛvodnit a doloÏit. V zá-

vûru je tfieba mít hodnû ‰tûstí, protoÏe

i kdyÏ máte v‰echny doklady v pofiád-

ku, vÛbec není jisté, zda se na vás do-

stane, protoÏe takov˘ch ãekatelÛ jako

jsme my, je velmi mnoho.

DÛvod ã. 4
Priority obce

Prioritou pro na‰í obce je zachovat

v obci základní ‰kolu i matefiskou ‰kol-

ku. A vûfiím, Ïe v‰ichni chceme, aby to

byla zafiízení moderní, s kvalitní v˘u-

kou, pfiíjemná pro dûti a byly ozdobu

na‰í obce.

UÏ nyní ale víme: 
1) vzhledem k technickému stavu obou

budov se opravy budou pohybovat

v fiádech desítek milionu korun,

2) financování pouze z rozpoãtu obce

není moÏné (s ohledem na dal‰í pod-

statné akce obce - napfi. v˘stavba ka-

nalizace),

3) financování z dotací bude velmi sloÏité.

ZÁVùR
Získat finanãní prostfiedky na ne-

zbytné opravy základní ‰koly, kde je
jeden pavilon zcela prázdn˘ a získat
finanãní prostfiedky na nezbytné
opravy budovy matefiské ‰kolky, kte-
rá v pfií‰tích letech nebude taky zce-
la zaplnûna, je spí‰e nemoÏné a nere-
álné. VÏdy musíme dokázat, Ïe i my
jsme dobfií hospodáfii a Ïe peníze,
které nám nûkdo poskytne, budou
maximálnû vyuÏity. Nejsou to jen na-
‰e zji‰tûní, ale musíme taky naslou-
chat  doporuãení osob a lidí, ktefií
mají zku‰enosti se získáváním a pfii-
dûlováním financí. 

V‰echny tyto úvahy a zji‰tûní nás do-

nutily zapoãít s fie‰ením problému.

Úvahy postupovaly dále a jedním z fie-

‰ení bylo navrÏeno: Vybudování kom-
plexu pfied‰kolního a ‰kolního vzdûlá-
vání v základní ‰kole Liptál s vyuÏitím
volného pavilonu základní ‰koly pro
umístûní matefiské ‰kolky. Obû ‰kolská

zafiízení jsou stejného zamûfiení - v˘cho-

va a vzdûlávání dûtí. Budova základní

‰koly nebude naru‰ena jinou ãinností

s úplnû jin˘m zamûfiením. Demografick˘

v˘voj v âeské republice ukazuje, Ïe

v dal‰ích letech bude obtíÏné zaplnit

a vyuÏít vybudované vût‰í ‰kolská zafií-

zení a také zabezpeãit finanãnû jejich

provoz. V základní ‰kole je rekonstruo-

vána kuchynû a to jiÏ s vûdomím, Ïe bu-

de slouÏit pro matefiskou ‰kolku. 

Podmínkou pro pfiemístûní v‰ak je

i to, Ïe pfiemístûní nesmí naru‰it v˘uku

dûtí. Bylo schváleno zadání zpracování

studie, která by fie‰ila v‰echny potfieby

pfied‰kolního zafiízení. K této studii by

byla vedena diskuze a v pfiípadû, Ïe by

se zjistilo, Ïe takovéto pfiemístûní je

moÏné, bylo by dal‰ím úkolem zaji‰tû-

ní  finanãních prostfiedkÛ. Z tohoto po-

stupu je zfiejmé, Ïe rozhodnutí o pfie-

místûní neznamená, Ïe pfiestûhování

bude okamÏité a neuváÏené, ale musí

probíhat na podkladû pfiipraven˘ch kro-

kÛ, projektÛ a samozfiejmû zaji‰tûn˘ch

financí. 

Je to návrh fie‰ení. Ze v‰ech v˘‰e

uveden˘ch dÛvodÛ se vût‰ina zastupite-

lÛ pfiiklonila k tomuto fie‰ení a rozhod-

la pfiipravovat pfiemístûní matefiské

‰kolky. Chtûla bych v‰echny ujistit, Ïe

v˘sledné rozhodnutí nebylo jednodu-

ché a nelze také fiíci, Ïe je to rozhodnu-

tí nejlep‰í pro v‰echny. S ohledem na

finanãní nároãnost nemÛÏeme ani fiíci,

Ïe bude úspû‰né. Dává nám ale per-

spektivu do budoucnosti, jak zajistit

kvalitní, moderní a úsporné fungování

obou zafiízení, základní ‰koly i matefi-

ské ‰kolky.

Má-li nûkdo jiné fie‰ení, nemûl by si

ho v Ïádném pfiípadû nechávat pro sebe. 

Pokud kdokoliv  pfiijde s jin˘m, re-

áln˘m fie‰ením, mÛÏe b˘t rozhodnutí

zastupitelstva obce jiné. Jsme ochotni

o problému diskutovat. Nejedná se

v‰ak pouze o problém rodiãÛ, jejichÏ

dûti nyní nav‰tûvují matefiskou ‰kolku.

MoÏná právû tito rodiãe budou za pár

let poÏadovat po zfiizovateli - obci

Liptál, kvalitní vzdûlávání pro svoje

dûti v moderní základní ‰kole a ti, je-

jichÏ potomci teprve pfiijdou na svût

budou poÏadovat kvalitní v˘chovu

pfied‰koláãkÛ v moderní matefiské

‰kolce.

Anketa v matefiské ‰kolce z mého

pohledu nepfiiná‰í fie‰ení, ale spí‰e no-

vû otevírá vá‰nû, které nevedou k Ïád-

nému v˘sledku, ale k dal‰ímu prodlu-

Ïování nefie‰eného problému. Nefie‰ení

problému znamená také pfievzít odpo-

vûdnost za pfiípadné následky.

Místostarostka 

Vûra Dostálová

Pohled na „problém“ pfiestûhování z pohledu zamûstnancÛ M·
Rádi bychom krátce reagovali na

dopis, kter˘ dostaly pro své rodiãe
v‰echny dûti Z·, a kter˘ jsme asi ne-
chtû vyprovokovali. Také si v‰ak mys-
líme, Ïe je dobré informovat vefiejnost. 

Musíme vysvûtlit, Ïe cílem na‰eho

krátkého ãlánku pro rodiãe v M· (zde

uvefiejnûného), nebyla podpisová akce

pro sesbírání „velkého mnoÏství podpi-

sÛ“, ale jen a pouze nutnost informovat

o schváleném pfiestûhování M· do Z·

a snaze ãásti zastupitelÛ toto stûhování

urychlit a do souãasné M· jiÏ více ne-

investovat! Úãelem také bylo zjistit ná-

zory rodiãÛ na tuto problematiku. 

V leto‰ním roce jsme museli vymûnit

dûtská WC v jednom oddûlení - nedala

se jiÏ opravovat. Na popud inspekce,

která probûhla v ãervnu, jsme upravili

prostfiedí tfiíd nov˘mi koberci a písko-

vi‰tû na zahradû pfiikryli sítûmi. A to

jsou jediné investice, které „nûkdy-

jednou“ sice nepÛjdou pfiestûhovat, ale

byly uÏ velmi nutné! 

Na „fieãi“ o pfiestûhování M· do Z·

doplácíme jiÏ fiadu let. Stále totiÏ tak

trochu brzdily vût‰í investice do budo-

vy, a proto teì tak vypadá !!!

Pfiestûhování se v‰ak rozhodnû ne-

bráníme. Víme, Ïe bychom mohli mít

vyhovující zázemí pro dûti i se zahra-

dou a provoz by po opravû budovy (v˘-

mûna oken a zateplení) byl asi ekono-

miãtûj‰í. 

Víme v‰ak, Ïe je to v‰echno „o penû-

zích“, a Ïe zfiízení vyhovující M· v Z·

nebude jednoduché a levné. (V souãas-

né dobû má obec pfied sebou totiÏ bu-

dování kanalizace.) 

Také se trochu obáváme toho, jak˘

vliv bude mít na provoz M· v Z· blíz-
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Zmûna trasy autobusu ve Vsetínû
V minul˘ch dnech se na obecní úfiad

v Liptále obrátil jeden obãan z Do-
lanska, abychom na Krajsk˘ úfiad ve
Zlínû - odbor dopravy napsali níÏe uve-
denou Ïádost:  

Îádáme o zmûnu trasy spojÛ 940033,

940009, 940007 âSAD Vsetín, a to ve

smyslu sjednocení tras v obou smûrech.

Îádáme, aby autobusy nejezdily pfies

sídli‰tû Ohrada, ale jely pfiímo pfies síd-

li‰tû Rokytnice. 

Trasa z autobusového nádraÏí Vsetín

vede pfies sídli‰tû Ohrada ve Vsetínû,

kdeÏto opaãn˘m smûrem do Vsetína,

jezdí spoje pfies sídli‰tû Rokytnice pfií-

mo na autobusové nádraÏí ve Vsetínû,

tzn. nezajíÏdûjí pfies sídli‰tû Ohrada. 

Pro tuto zmûnu nás vedou  dÛvody:
1. ekologické - autobusy nebudou za-

jíÏdût pfies sídli‰tû Ohrada a tím se

bude spalovat ménû nafty, tzn. bude

se ‰etfiit Ïivotní prostfiedí

2. ekonomické -  u‰etfiení nafty ‰etfií

peníze obãanÛm

3. sjednocení ceny jízdenky - dojde

ke sjednocení ceny v obou smûrech

4. ãasové - zkrácení trasy znamená

zkrácení doby jízdy autobusem pro

obãany

5. nevyuÏití zastávky v sídli‰ti Ohra-
da - na této zastávce nastupuje mini-

mum obãanÛ, velmi ãasto se stává,

Ïe autobus touto zastávkou jen pro-

jede

Vzhledem k tomu, Ïe stejnou záleÏi-
tost jiÏ fie‰ili i v sousední obci Lhota
u Vsetína, pfiiná‰íme zde odpovûì
Krajského úfiadu Zlínského kraje, odbo-
ru dopravy a silniãního hospodáfiství:

Va‰e pfiipomínky jsme projednali

s kompetentními pracovníky âSAD

Vsetín, a.s., a spoleãností Koordinátor

vefiejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Po proveden˘ch prÛzkumech a vy-

hodnocení dopravní obsluÏnosti v da-

ném území bylo konstatováno, Ïe v le-

to‰ním roce za období leden - záfií

vyuÏilo zastávku na Ohradû na uvede-

n˘ch linkách 9.712 cestujících, coÏ

v prÛmûru pfiedstavuje více jak 1.000

cestujících mûsíãnû, zároveÀ zajíÏìkou

pfies sídli‰tû Ohrada se posílila doprav-

ní obsluÏnost tohoto sídli‰tû a sídli‰È

pfiilehl˘ch (Luh i Sychrov).

Na jednání bylo zároveÀ upozornûno

na skuteãnost, Ïe jedním z dÛvodÛ za-

vedení trasy v˘‰e uveden˘ch linek pfies

sídli‰tû ohrada ve Vsetínû byl právû dÛ-

vod ekologick˘, tj. odlehãení centra

mûsta od „tûÏké“ dopravy.

Na základû uveden˘ch dÛvodÛ nedo-

poruãujeme u linek 940007, 940009

a 940033 mûnit trasu.

Zájmem Zlínského kraje je zkvalit-

Àovat vefiejnou dopravu, proto zfiídil

v roce 2006 spoleãnost Koordinátor ve-

fiejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.,

která se zab˘vá koordinací a optimali-

zací J¤.

Zlín 15.10.2007

S pozdravem Ing. Emilie Slavíková,

vedoucí odboru dopravy 

a silniãního hospodáfiství ZK

Vzhledem k tomu, Ïe obecní úfiad ani
zastupitelstvo nemá informace kolik
obãanÛ si tuto zmûnu ve skuteãnosti
pfieje, proto se rozhodlo tuto záleÏitost
zatím neprojednávat.

Obecní úfiad v Liptále

kost hlavní cesty, hluk z vytíÏené tûloc-

viãny - hlavnû v dobû odpoledního od-

poãinku a asi i pravidelné zvonûní.   

A nám je v na‰í ‰kolce dobfie !
Máme prostory, které nám mÛÏou

v‰ichni závidût (dokonce svou tûlocviã-

nu), klidné prostfiedí, krásnou a prostor-

nou zahradu a dobré jídlo, které nám

chystá paní kuchafika pfiímo na talífie.

To jsou velmi dÛleÏité podmínky pro

úspû‰né plnûní na‰eho ·VP PV

„·kolky plné pohody“.

Tak se nedivte, Ïe nejásáme, kdyÏ se

mluví „o stûhování“.

A co s na‰í souãasnou budovou?
NávrhÛ na její vyuÏití jiÏ zaznûlo nû-

kolik, ale v‰echny jsou tak finanãnû ná-

roãné, Ïe bude asi obec nucena tuto bu-

dovu prodat. Co z ní pak bude? 

Pfiitom má pro na‰i obec historickou

cenu (základní kámen  poloÏen˘ jiÏ v ro-

ce 1891 dle historick˘ch záznamÛ skr˘vá

schránku s mûdûn˘mi a stfiíbrn˘mi min-

cemi a pamûtní listinu o vzniku ‰koly).

A v pfiípadû, Ïe obec budovu nepro-

dá, bude ji muset do doby, neÏ získá pe-

níze na opravu, úpravu ãi pfiestavbu,

zakonzervovat a v zimû temperovat. To

by znamenalo také nemalé finanãní v˘-

daje a budova by stejnû chátrala.

To je pohled nás zamûstnancÛ matefi-

ské ‰koly na tento problém (a snad

i vût‰iny rodiãÛ) - jen pro vysvûtlení.

Za v‰echny zamûstnance M· Liptál

Eva Krausová, fieditelka

PODùKOVÁNÍ
VáÏen˘ pane starosto,

v‰ichni si váÏíme Va‰í péãe o na‰i obec a tím i o ‰kolu.

Tímto dopisem bych Vám chtûl podûkovat, Ïe jste umoÏnil

vybavit ‰kolní poãítaãovou uãebnu nov˘mi stoly a Ïidlemi.

My v‰ichni Ïáco ‰koly jsme Vám za to velmi vdûãní, neboÈ ny-

ní mohou bez námahy na poãítaãi pracovat i ty nejmen‰í dûti.

Dfiíve tomu tak nebylo, neboÈ Ïidle nebyly v˘‰kovû stavitelné

a stolky pfiíli‰ vysoké. také jsme nemohli mít na stole poznámko-

vé se‰ity a knihy, protoÏe na stlle musela b˘t umístûna klávesni-

ce. Nyní je klávesnice v˘suvná a je umístûna pod pracovní plo-

chou. Na stole je tak dostatek místa i pro dal‰í nezbytné pomÛcky.

Proto Vám chci je‰tû jednou za v‰echny Ïáky na‰í ‰koly

podûkovat.

Jan Mrnu‰tík, pfiedseda Ïákovské rady

Pochopitelnû takové podûkování potû‰í, zvlá‰tû,  kdyÏ je od té
nejmlad‰í generace, a já za nûj co nejsrdeãnûji dûkuji. Nutno
v‰ak podotknout, Ïe z celkové ãástky 127.000 Kã byla polovina
z rozpoãtu obce, zbylá polovina za titul Vesnice roku 2006. A zde
bych chtûl také podûkovat v‰em, ktefií se na tomto úspûchu podí-
leli, aÈ uÏ jsou to obãané, zastupitelé, obecní úfiad nebo organi-
zace, spolky, ‰koly apod.

S pozdravem Miroslav Vaculík, 

starosta obce Liptál

Pondûlí a stfieda      8 - 12 hodin a 13 - 16 hodin

Otevírací doba v Informaãním centru OÚ Liptál
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Spoleãenská  kronika
ÎIVOTNÍ JUBILEA

¤ÍJEN - LISTOPAD - PROSINEC  2007

60 let
fiíjen Tomanová Olga, Dolansko

prosinec Tom‰ová Marie, Dolansko

65 let
listopad Tomanová Ludmila, Kopfiivné

prosinec GerÏa Vladislav, Dolansko

70 let
fiíjen Chmelafiová AneÏka, Nad ·picí

prosinec Ing. Evják Jan, Dolansko

75 let
fiíjen Vrlíãek Franti‰ek, Pod Hranicí

listopad GerÏová Marie, Hofiansko

ÎÛrek Ladislav, Dolansko

Obadal Jaroslav, Dolansko

prosinec MaÀáková Marie, Na ·pici

80 let
fiíjen Jufiiãka Antonín, Dolansko

MaliÀák Josef, V̆ pusta

listopad Krumpoch Vladimír, Dolansko

82 let
fiíjen Zgarba Rudolf, Stfied

listopad Nûmeãková Vûra, Stfied

83 let
listopad Mrnu‰tík Jan, Stfied

Vaculíková Lydie, Hofiansko

84 let
fiíjen BûÈáková Marta, Dolansko

prosinec Vaculík Jaroslav, Stfied

86 let
fiíjen Smilková AneÏka, Na ·pici

listopad Mrnu‰tík Pavel, Na ·pici

92 let
fiíjen Miková Julie, V̆ pusta

OslavencÛm srdeãnû blahopfiejeme!

S≈ATKY 2007
ãervenec Olga Zedníková + Milan Mahìák

srpen Jarmila ·krabánková + Hrbáãek

Hana Cedidlová + Horák

záfií TaÈána Hromadová + Krejãífi

Mária Labajová + Roman MartinÛ

Jaroslav Smilek + Olga Valentinovna 

Lavrentûva, Ruská federace

Marcela GerÏová + Jaroslav Vyoral

Zuzana Melichariková + Marek

·tûpánka Bofiutová + Petr Cedidla

P¤IHLÁ·ENI 2007
ãerven Kolek Rostislav, Pod Hranicí

Procházková Jifiina, Pod Hranicí

·er˘ Alan, ·erá Vladislava, 

·erá Tereza, Pusté

·Èastn˘ Vlastimil, ·Èastná Eva, 

·Èastná Eva ml., ·Èastn˘ Michal

ãervenec ·Èastná Kristina, Dolansko

Raszka Franti‰ek, Stfied

srpen Koti‰ Jaroslav, Koti‰ová Danu‰e, Háj

fiíjen Vyoral Jaroslav, Sadová

BlaÏo Jozef, BlaÏová Hana, Hofiansko

ODHLÁ·ENI 2007 
ãerven Dudík Miroslav, pod Hranicí

srpen Tomaníková Petra, Dolansko

Hrbáãková Jarmila, 

Hrbáãková Sabina, Háj

záfií Krãilová Helena, Krãil Ondfiej,

Krãilová Helena ml., Sadová

NAROZENI 2007
ãerven Nikolénová Nela, Dolansko

Smilek Adam, Dolansko

RodiãÛm blahopfiejeme! 

ÚMRTÍ 2007
ãervenec MatûjÛ Josef, Dolansko

srpen DaÀová Franti‰ka, Stfied

Pustûjovsk˘ Vladimír, Hofiansko

PozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.



- 7 -

KdyÏ fiekne‰ rodiãe, za Ïivot dûkuje‰
i kdyÏ Ti zemfieli, stále je miluje‰
Kroky doznûly, utichl hlas
zÛstaly nám jen vzpomínky a jejich obraz

Dne 8. listopadu 2007 vzpomeneme 1. smut-
né v˘roãí, kdy nás opustila na‰e maminka,
babiãka a prababiãka, paní
Julie ¤ezníková z Liptálu ã. 342

Dne 4. ledna 2008 vzpomeneme 20. smutné
v˘roãí, kdy nás opustil ná‰ tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek, pan
Franti‰ek ¤ezník z Liptálu ã. 342

Dne 24. listopadu 2007 vzpomeneme 11.
smutné v˘roãí úmrtí na‰eho bratra, manÏela,
tatínka a dûdeãka, pana
Karla ¤ezníka z Doma‰ova - Bûlé pod
Pradûdem.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Kdo
jste je znali, vzpomeÀte s námi.

Na Hromavû poslední brázda
poslední, str˘ãku, Vá‰ spokojen˘ den
kleã pluhu spoãinula
opfiena o rodnou zem

Zbylo pak je‰tû pár svítání
a poslední, bez konce noc
a na Vás, str˘ãku, uÏ pût let vzpomínání
Ïivot byl krásn˘, bylo to tûÏké, bylo toho moc

19. fiíjna 2007 jsme vzpomnûli pûti let od po-
sledního louãení s na‰ím str˘ãkem  
Josefem ·krabánkem (Pacholeãkem)
z Liptálu - Háje ã. 222
kterého neúprosná smrt jako tfietího vzácné-
ho hospodáfie vym˘tila v jednom roce spo-

lu se Slávkem Mik‰íkem (Bfiezinou) a panem Aloisem
Kovafiãíkem z na‰ich krásn˘ch pasek.
Na v‰echny s úctou vzpomínají Hájovjané.

Kdo tû znal, v dobrém vzpomene
Kdo Tû mûl rád, nezapomene

Dne 29. záfií 2007 uplynulo 35 let, kd nás
opustil ná‰ syn, bratr a str˘c, pan
Miroslav Kovafiãík z Liptálu - Háje ã. 337
S láskou vzpomíná matka a sourozenci s ro-
dinami.

Jak ti‰e Ïila, tak ti‰e ode‰la
skromná ve svém Ïivotû
velká ve své lásce a dobrotû

Dne 13. fiíjna jsme si pfiipomnûli 4. v˘roãí
úmrtí na‰í maminky, babiãky, paní
BoÏeny GerÏové z Liptálu - Podhranic ã. 258
Vzpomínají dvû dcery se sv˘mi  rodinami.

Rodné brázdy v ‰ífi i v dál
co mi vás jen Pán BÛh pfiál
co se já vás naoséval, naoral

J.V. Sládek

Dne 4. fiíjna 2007 jsme vzpomnûli 30. v˘ro-
ãí úmrtí pana
Josefa ·imka z Liptálu ã.268
zemûdûlce a dlouholetého pokladníka obce
Liptál.
Vzpomíná rodina ·imkova.

Dokud svit ‰tûstí jasnû plá
a dobfie se nám vede
dokud cesta pfiímá k úspûchu
v‰ak i velk˘m nadûjím nás svede,
tu pfiítelem nám kaÏd˘,
ruku nám podá.

KdyÏ v‰ak osud zl˘
nepfiíznivou stránku Ïivota nám obrátí
a klikatí se kdys tak pfiímá cesta nám
a nad zamÏen˘m cílem neúspûch hfiímá,
tu pfiijde to nesjmutnûj‰í -
kdyÏ ztratíme syna

Dne 25. srpna 2007 by se doÏil 50 let ná‰ syn
Miroslav Pecha z Liptálu ã.14
Zemfiel tragicky a neãekanû 8. ãervence
1981 ve vûku pouh˘ch 24 let.
S láskou stále vzpomínají rodiãe, sestra

Jifiina s rodinou a jistû i v‰ichni známí a pfiátelé, ktefií ho zna-
li. Za vzpomínku v‰em upfiímnû dûkujeme.

Jen ty stromy nad Va‰imi hroby ti‰e ‰umí
mraky plují v dál

cestiãka k hfibitovu zÛstala nám
a v srdci bolest a Ïal

Dne 4. fiíjna 2007 jsme
vzpomnûli 25. v˘roãí úmrtí
paní
Marie Polá‰kové z Liptálu
- V˘pusty ã.167

ZároveÀ 29. listopadu 2007 nás opustil pfied 17 lety  její
manÏel a ná‰ otec a dûdeãek, pan Josef  Polá‰ek.

Mûla jsi nás ráda
chtûla jsi Ïít
pfii‰la zlá, tûÏká nemoc
musela jsi odejít.

Dne 9. listopadu 2007 vzpomeneme 4. v˘-
roãí úmrtí paní
Mileny VychopÀové 
z Liptálu ã.228

Za v‰echny vzpomíná Dcera a sestra Jarka.
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Ordinaãní hodiny ve Zdravotním stfiedisku Liptál 
ordinace PL pro dospûlé - MUDr. Hana Blanarãíková

Od 01. 10. 2007 jsou následující ordinaãní hodiny:

Pondûlí - 07:00 - 11:00 hodin

Úter˘ - 11:00 - 16:00 hodin

Stfieda - neordinuje se 

- jen dopoledne v Prlovû, tel.: 571 420 193

âtvrtek - 07:00 - 12:00 hodin

Pátek - 13:00 - 15:00

Telefon ZS Liptál: 571 423 011, mobil 736 173 365

Plasty - PET láhve - Ïluté pytle

* 05. 11. * 03. 12. 2007 * 

* 02. 01. 2008 * 28. 01. * 25. 02. *  24. 03. * 

Papír - modré pytle

* 10. 12. 2007 *

Prosíme obãany, aby pytle s plasty i papírem pokud moÏno

pfiipravovali k hlavní pfiístupové komunikaci.

V˘voz kontejnerÛ se sklem

* 01. 11. * 29. 11. *  27. 12. 2007 *

* 24. 01. 2008 * 21. 02. * 20. 03. *

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
Îádáme obãany, ktefií dosud neuhradili poplatky za odvoz

a likvidaci domovního odpadu, ãi poplatky ze psÛ za rok

2007, aby tak neprodlenû uãinili na Obecním úfiadû v Liptále

(informaãní centrum). V opaãném pfiípadû Vás budeme mu-

set zahrnout do „dluÏníkÛ“, z ãehoÏ mohou vyplynout dal‰í

sankce.  Pokud Vám tento zpÛsob platby nevyhovuje, na po-

Ïádání Vám za‰leme sloÏenku.

Pozvánka - den otevfien˘ch dvefií
Firma PRODAG Zlín, s.r.o. - zemûdûlská - komunální - lesní technika, 

Liptál 488 (areál b˘valé pily Lipta) 

Vás zve na DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 
ve dnech 9. - 10. 11. 2007 od 9 do 17 hodin.

Program: 
09:30 hodin - zahájení Dne otevfien˘ch dvefií

10:00 - 16:00 - prohlídka a praktické pfiedvádûní techniky 

17:00 - zakonãení

Prohlédnout si mÛÏete napfi. traktory, malotraktory, mulãovaãe, postfiikovaãe, rosiãe, rozmetadla, rotavátory, pluhy,

radlice, obraceãe, shrnovaãe, sekaãky, firma disponuje kompletním sortimentem náhradních dílÛ.

Upozornûní
Firmy VANZEF s.r.o., MAVE s.r.o., EL TORO s.r.o. a PRO-

DAG ZLÍN, s.r.o., jsou firmy, které pÛsobí ve Va‰í obci,

v PrÛmyslové zónû Liptál. Zástupci tûchto firem Vás chtûjí infor-

movat o tom, Ïe jako majitelé objektÛ v této ãásti obce se starají

také o pfiilehlé plochy. Postupnû tyto plochy vyklízejí a upravují.

Proto Vás obãany Ïádají, aby jste do tûchto prostor nevyváÏeli od-

padky a nepotfiebné vûci. TaktéÏ Vás chtûjí upozornit, Ïe se jedná

o soukromé firmy, které v tûchto prostorách provádí svoji v˘rob-

ní, servisní a obchodní ãinnost. Z této ãinnosti vypl˘vá, Ïe zde b˘-

vá zv˘‰en˘ pohyb vozidel a rÛzn˘ch mechanizmÛ, ãímÏ vzniká

pro procházející a neoprávnûnû projíÏdûjící osoby  nebezpeãí úra-

zu. I z titulu ochrany svého majetku Vám zástupci firem nedopo-

ruãují vcházet svévolnû do celého areálu.

Ilja Opavsk˘, PRODAG ZLÍN, s.r.o.

Stolní kalendáfie na rok 2008
V souvislosti s vítûzstvím v soutûÏi Vesnice roku 2006

pfiipravuje na‰e obec projekt na v˘robu  stolních i nástûn-

n˘ch kalendáfiÛ a ostatních propagaãních materiálÛ (po-

hlednice, broÏurky a pexesa). Akce je financována

z Ministerstva pro místní rozvoj v souãinnosti se v‰emi 13

krajsk˘mi vítûzi z roku 2006. Materiály slouÏí k propaga-

ci soutûÏe Vesnice roku a jsou urãeny jak pro vyhla‰ova-

tele soutûÏe, tak pro rÛzná ministerstva, Poslaneckou snû-

movnu, Senát a také pro zúãastnûné obce. KaÏdá obec ob-

drÏí mimo jiné také urãit˘ poãet stolních kalendáfiÛ. Pokud

bychom u nás pfiiobjednali nûco navíc, mohli bychom

v prÛbûhu listopadu dát do kaÏdého obydleného domu je-

den stolní kalendáfi na pfií‰tí rok. O zpÛsobu distribuce bu-

dou obãané vãas informováni.

Miroslav Vaculík, 

starosta
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Vzpomínková slavnost 
u památníku Jana Mani‰e

v Ratibofii - Kobelném 
v nedûli 16. záfií 2007

V nedûli 16. záfií se konala v údolí
Kobelné u Ratibofie vzpomínková slav-
nost na Jana Mani‰e, lidového evange-
lického kazatele z doby náboÏenské ne-
svobody. Pfied nûkolika lety se podafiilo
hrstce nad‰encÛ za podpory obce
Ratibofi a místního evangelického sbo-
ru zbudovat uprostfied lesa, na místû,
kde stával Mani‰Ûv dÛm, nenápadn˘
pomníãek. Od té doby se tu vÏdycky
v záfií scházejí lidé z Ratibofie a z okolí
ke slavnosti, k níÏ patfií biblické rozjí-
mání, spoleãn˘ zpûv duchovních písní,
proslov hosta na téma související
s Mani‰ov˘m odkazem a pozdravy dal-
‰ích hostÛ z náboÏenské i politické ob-
lasti. Leto‰ní slavnost se konala za nád-
herného sluneãného poãasí a byla jiÏ
pátá v fiadû. Tradiãnû se jí zúãastnila
i poãetná skupina LiptalanÛ. Pouto
mezi Ratibofií a Liptálem je tvofieno
fiadou pfiíbuzensk˘ch svazkÛ. Na pro-
gramu se tentokrát v˘raznû podílela
i dechová hudba Liptalanka, která do-
provázela spoleãn˘ zpûv a hrála fiíznû
i do pochodu. Setkání bylo ukonãeno
pfiátelsk˘m posezením na ratibofiské fa-
fie. V tomto ãísle Liptálského zpravoda-
je pfiedkládáme ãtenáfiÛm mírnû zkráce-
nou verzi proslovu PhDr. Tomá‰e
Mikula‰tíka, pracovníka odboru kultury
Krajského úfiadu Zlínského kraje. Jeho
fieã vychází z dÛkladného studia nûkoli-
ka historick˘ch pramenÛ a reflektuje
postavu Mani‰ovu i celého vala‰ského
evangelictví z pohledu souãasného kato-
líka. Dále oslovili shromáÏdûní je‰tû dal-
‰í dva fiím‰tí katolíci: Faráfi Franti‰ek
Dobe‰ z Ho‰Èálkové a ratibofisk˘ místo-
starosta Dr. JuráÀ. Z fieãníkÛ zde jen fa-
ráfi‰tí manÏelé Hudcovi zastupovali
evangelíky. ToÏ pûkn˘ pfiíklad praktické-
ho ekumenismu!

VáÏení úãastníci dne‰ní vzpomínko-

vé slavnosti! Drazí poutníci!

Se‰li jsme se, abychom si pfiipomenuli

památku lidového evangelického kazate-

le Jana Mani‰e, jehoÏ domek stál na této

stráni a zbytky základÛ, porostlé barvín-

kem a témûfi pohlcené lesem, jsou jedi-

n˘m hmotn˘m pozÛstatkem po nûm.

Polnosti a louky, vlastnû role, úhor

a pastvina, které k domu pfiíslu‰ely a kte-

ré uÏíval, uÏ nejsou v terénu ani znát,

a tak by mohla vzniknout domnûnka, Ïe

zmarnûné stopy kdysi tak pracnû získa-

ného kousku zúrodnûné pÛdy pro nutnou

obÏivu a lesem zarostlá pastvina nás sa-

my nabádají, abychom zapomnûli na to-

ho mladého ãlovûka s nelehk˘m osu-

dem, kter˘ vzal váÏnû kfiesÈanské

poselství o nadûji a v rámci sv˘ch lid-

sk˘ch sil i slabostí se je snaÏil pfiedávat

opravdovû a s pln˘m nasazením.

Nehovofií se mi tu lehce, neboÈ - abych

pouÏil tro‰ku archaického v˘razu - pat-

fiím k táboru protivnému, jsem rodov˘mi

kofieny, v˘chovou i pfiíslu‰enstvím kato-

lík (bohuÏel ne právû vzorn˘). Ze staro-

bylého evangelického rodu v‰ak pochází

moje Ïena a pfied ‰estatfiiceti lety jsme

mûli (z mého pohledu docela samozfiej-

mû) v katolickém kostele ve Vizovicích

ekumenickou svatbu - v rámci pomûrnû

striktních pravidel tehdej‰ího církevního

práva. V‰e potfiebné nám k tomu zafiídil

laskav˘ a tolerantní stafiiãk˘ knûz pater

Stanislav Dubina, kter˘ s úctou vzpomí-

nal na evangelické duchovní, s nimiÏ se

setkával v padesát˘ch letech v komunis-

tick˘ch lágrech. S nemen‰í vstfiícností

pfiistoupil k na‰í prosbû evangelick˘ fa-

ráfi Jan Zátorsk˘, kter˘ s noblesou pfieko-

nal daná omezení a k na‰í radosti se na

obfiadu podílel.

K pfiipomenutí památky Jana Mani‰e

zmíním ve struãnosti jen nûkteré základ-

ní informace o jeho Ïivotû. Narodil se

v RÛÏìce 26. srpna 1746 a pokfitûn byl

v kostele v PrÏnû. TamtéÏ byl 21. listo-

padu 1769 oddán a za Ïenu si vzal Evu

KuráÀovou, dceru pasekáfie Václava

Kuránû z Ratibofie, kter˘ pouÏíval téÏ

jméno Václav Uliãník. Sem do Kobel-

ného se pfiiÏenil a ve sv˘ch tfiiadvaceti le-

tech tu zaãal hospodafiit spoleãnû s rodi-

ãi a dvûma sestrami své Ïeny. ManÏelÛm

Mani‰ov˘m se narodili nejprve dva

chlapci a pak dvû dûvãátka, star‰í dcerka

do roka zemfiela, mlad‰í pfii‰la na svût aÏ

10. prosince 1777, v dobû, kdy uÏ se

musel její otec (tehdy jednatfiicetilet˘)

skr˘vat. Jan Mani‰ si do Ratibofie pfiine-

sl rodovou tradici v˘kladu Písma a kaza-

telství - jak sám uvedl pozdûji pfii v˘sle-

chu do protokolu, zdûdil evangelickou

postilu po svém dûdovi. Pfii‰el v‰ak do

obdobnû naladûného prostfiedí, neboÈ

bibli a kancionál mûl po svém tchánovi

Václavovi Uliãníkovi-KuráÀovi. Byl re-

spektovan˘m a vyhledávan˘m kazate-

lem, a tak není divu, Ïe se stal jak˘msi

zástupcem vala‰sk˘ch evangelíkÛ, jejich

neformálním mluvãím - i z pohledu stát-

ní moci. KdyÏ byl v dubnu 1777 jezuit-

sk˘mi misionáfii vyhlá‰en fale‰n˘ tole-

ranãní patent, pfiihlásilo se k evangelictví

velké mnoÏství lidí, ba celé vesnice, a si-

tuace zaskoãila i její pÛvodce. V kvûtnu

se pak vydala delegace vala‰sk˘ch evan-

gelíkÛ do Vídnû s poÏadavkem na nábo-

Ïenskou svobodu. Nastalo zat˘kání, také

Jan Mani‰ byl zatãen, ale z taktick˘ch

dÛvodÛ byl po v˘slechu propu‰tûn a od

té doby se úspû‰nû skr˘val, pfiestoÏe na

jeho dopadení byla vypsána odmûna ve

v˘‰i 200 zlat˘ch. Znovu zatãen byl aÏ po

dvou letech, 1. dubna 1779 nedaleko

Tû‰ína, odveden k soudu do Brna a od-

souzen ke tfiem mûsícÛm práce v oko-

vech, konfiskaci majetku a vyhnanství

do Sedmihradska - i se svou Ïenou. Dûti

v‰ak byly dány na náleÏité vychování

(katolické). Po vyhlá‰ení skuteãného to-

leranãního patentu se z Uher, respektive

ze Sedmihradska, koncem roku 1781

vrátila jen Eva Mani‰ová, její muÏ ve vy-

hnanství zemfiel.

Chceme-li se zamyslet nad odkazem

Jana Mani‰e, i nad námi samotn˘mi, mu-

síme se vrátit ponûkud hloubûji v ãase -

konkrétnû do ãasu, v nûmÏ kraliãtí pfii-

pravovali nov˘ pfieklad bible a Evropa

smûfiovala k dal‰ím náboÏensk˘m

a hlavnû mocensk˘m sporÛm - do ‰ílen-

ství tfiicetileté války. Podle vyjádfiení mo-

Liptálská dechová hudba.
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ravského historika profesora Josefa

Války byla (pro nás moÏná pfiekvapivû)

právû Morava zemí, kde vládla na teh-

dej‰í dobu neobvyklá tolerance, v ostatní

Evropû prakticky nemyslitelná. Samo-

zfiejmû to byla tolerance v základním

smyslu toho slova - tedy obû strany se

vzájemnû opatrnû a ostraÏitû trpûly.

Nekatolická strana v‰ak mûla pfievahu

a snaÏila se ji zúroãit. Ty mírnil Karel

star‰í ze Îerotína, jeho hlas v‰ak nebyl

vÏdy sly‰en. Na ãesk˘ trÛn dosedl

Friedrich Falck˘, kter˘ bohuÏel pfiíli‰

snadno a zbyteãnû rychle trÛn opustil po

bitvû na Bílé hofie, která neãekanû od-

startovala celoevropsk˘ konflikt. 

Tfiicetiletá válka Vala‰sko tíÏivû zasá-

hla. Jeho obyvatelé v‰ak nebyli jen pa-

sivními úãastníky událostí, n˘brÏ v nû-

kolika vlnách do bojÛ aktivnû zasáhli

a nakonec za svÛj odboj proti císafii

a vrchnosti krutû zaplatili. Tehdy také

dostal ná‰ kraj definitivnû své jméno -

Vala‰sko. Jeho novost dokládá i fakt, Ïe

není pouÏito na Komenského mapû

Moravy. V reverzech, které podepisovali

pfiedstavitelé v˘chodomoravsk˘ch mûst

a obcí po potlaãení druhé vlny povstání

v fiíjnu 1627 a zavazovali se v nich, Ïe

upustí od dal‰ích ãinÛ proti císafii, rodné

zemi a dûdiãné vrchnosti, je pouÏita for-

mulace „bojovali pod jménem ValachÛ“.

V závûru pak se praví, Ïe pokud závazky

a sliby poru‰íme „tehdy se ÏivotÛ, statkÛ,

manÏelek i dítek na‰ich a v‰í milosti od-

fiíkáme a máme meãem i ohnûm bez v‰e-

likého milosrdenství a u‰etfiení docela

zahubeni b˘ti“. To se bohuÏel o nûkolik

let pozdûji i stalo.

Smutn˘ byl osud Vala‰ského Mezifiíãí,

v dobû války bylo nûkolikrát obsazeno

a válãící strany málokdy braly ohled na

své pfiíznivce, natoÏ na ty, ktefií chtûli za-

chovat neutralitu. Dluhy za v˘palné splá-

celo Mezifiíãí nad Beãvou prakticky celé

dal‰í století. Ve mûstû pÛsobil od roku

1615 Jifií Tfianovsk˘, nejprve jako uãitel,

po fiádné ordinaci od fiíjna 1616 jako fa-

ráfi augsburského vyznání. Pravdûpo-

dobnû uÏ zde zaãal pfiipravovat svÛj slav-

n˘ zpûvník, byl v‰ak na základû

císafiského dekretu v roce 1624 nucen

odejít do Horních Uher a nakonec pÛso-

bil v Liptovském sv. Mikulá‰i, kde kan-

cionál dokonãil. Je to slavná Cithara

sanctorum (zvaná ãasto téÏ jednodu‰e

Tranoscius), která vy‰la poprvé v Levoãi

v roce 1636 a poté je‰tû asi sto ãtyfiicet-

krát. Îádná jiná kniha na Slovensku se

nedoãkala tolika vydání, v ãesk˘ch ze-

mích ji pfiedãí pouze bible. Je tedy nejv˘‰

pravdûpodobné, Ïe jedna ze tfií knih, za-

baven˘ch Janu Mani‰ovi a oznaãená ja-

ko kancionál, byla právû Tfianovského

Cithara sanctorum - Harfa svat˘ch.

V polovinû roku 1642 se ‰védská vojska

pfiekvapiv˘m a rychl˘m manévrem zmoc-

nila Olomouce. Vala‰i se stali jejich záso-

bovateli a patrnû i prÛzkumníky, a s ohle-

dem na novou situaci se i na samotném

Vala‰sku znovu rozhofiel otevfien˘ proticí-

safisk˘ odpor. Na podzim 1643 v‰ak zaãa-

li ·védové své pozice vyklízet a osamoce-

ní Vala‰i byli ponecháni svému osudu.

Byli si v‰ak jisti sv˘m postavením, znalos-

tí terénu a snad i pod vlivem vzpomínek na

dfiívûj‰í vojenské úspûchy odmítli v první

pÛli ledna 1644 nabídku generálního par-

donu - samozfiejmû za pfiijetí tehdy obvy-

kl˘ch, fieknûme kapitulaãních podmínek.

Na poradû v KromûfiíÏi 14. ledna bylo roz-

hodnuto o trestné expedici do centra odpo-

ru na Vsetín. Útok byl veden ze tfií smûrÛ

- posádkami z Mezifiíãí, z Hole‰ova

a z Uherského Brodu pfies Vala‰ské

Klobouky, a to znaãnou pfiesilou. Rychlou

operací byl 26. ledna odpor zlomen a vzá-

pûtí zaãaly popravy. Odhady poãtu popra-

ven˘ch se li‰í, pravdûpodobnû jich bylo na

tfii sta. V soupisu ValachÛ, publikovaném

Fr. Dostálem, je uvádûno 182 jmen, z toho

je u 28 poznamenáno, Ïe padli, av‰ak zde

jsou moÏná zapsáni pouze drÏitelé used-

lostí - nikoli svobodná mládeÏ. Ve zprávû

odeslané 12. února 1644 císafisk˘m dÛstoj-

níkem Georgem Halwichem se pí‰e, Ïe

Rottal „dal v tyto dny 300 ValachÛ popra-

vovati naráÏením na kÛl, ãtvrcením, stíná-

ním a vû‰ením, kterému není konce a den-

nû jsou více pfiivádûni. Horrendum auditu,

nefandum dictu.“ (Hrozné k poslouchání,

stra‰né k vyslovení.) Jednalo se tedy bez-

pochyby o nejvût‰í popravu v dûjinách

ãeského království.

Tyto události zÛstaly hluboko ve vûdo-

mí postiÏen˘ch obyvatel a jejich potom-

kÛ, ktefií si pfiipomínali slavné chvíle, hr-

dinství sv˘ch otcÛ i krutou daÀ, kterou

museli zaplatit nejen oni sami, ale i jejich

rodiny a vlastnû cel˘ chud˘ a navíc váleã-

n˘mi pohromami hospodáfisky vysílen˘

kraj. Musíme si také uvûdomit, Ïe ãas na-

‰ich pfiedkÛ se odvíjel zcela jinak. Nebyli

zahlcováni informacemi (ãasto naprosto

banálními) jako jsme my dnes, naopak

mûli jich nedostatek a dychtili po nov˘ch

zprávách, které si pfiedávali vyprávûním.

Rodová pamûÈ nebyl vyprázdnûn˘ pojem

a události, které se pfiihodily otcÛm ãi dû-

dÛm, se znovu a znovu ve vyprávûní zpfií-

tomÀovaly a jakoby bezprostfiednû dot˘-

kaly sv˘ch posluchaãÛ. Úcta k obûtem

pfiedkÛ i stále oÏivované nadûje na zmûnu

ãi návrat pfiedchozích pomûrÛ udrÏovala

pfii Ïivotû i duchovní odkaz vyhnan˘ch

knûÏí. Oficiální církev, úzce spjatá s vítûz-

nou mocí, pak ani nenaplÀovala jejich

pfiedstavu o cestû ke spáse, ba dokonce

mnohdy mûli pocit, Ïe jim cosi dÛleÏitého

z biblického pojetí tají v nesrozumitelném

latinském obfiadu a tak vlastnû je sama

pfiekáÏkou na pouti k vûãnému cíli. Jen

tak si lze vysvûtlit vytrvalost a osobní sta-

teãnost Jana Mani‰e i mnoha dal‰ích, je-

jichÏ jména upadla v zapomnûní.

Na dne‰ní pouti k základÛm se pokusme

zamyslet, co je odkazem Jana Mani‰e

dne‰ku, v ãem na nûj mÛÏeme navázat.

MoÏná to není ani odkaz, spí‰ bychom si

mohli vzít pokorné pouãení z historie do-

plnûné o úctu k nelehkému, zpravidla vel-

mi krátkému Ïivotnímu pfiíbûhu na‰ich

pfiedkÛ. Nelze bûhem nûkolika desetiletí

pfiekonat staleté rozpory, dokonce si mys-

lím, Ïe to ani není nutné. Naopak, je tfieba

zachovat i urãitou rozprostranûnost a ba-

revnost, ‰ir‰í ‰kálu proudÛ, z nichÏ se na-

pájí spoleãná fieka. KéÏ bychom tedy do-

kázali b˘t takov˘m pfiíkladem a pevnû stát

ve svém pfiesvûdãení jako Jan Mani‰.

A pfiitom s úctou a pochopením, bez stopy

pfiehlíÏivé pov˘‰enosti, respektovali své

bratry, s nimiÏ máme tolik spoleãného.

PhDr. Tomá‰ Mikula‰tík

Úvod a zkrácení proslovu 

Mgr. Jan Hudec

Foto: Milena Mikulá‰tíková

Faráfika Pavla Hudcová. Památník Jana Mani‰e.
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Ze Základní ‰koly Liptál
PAPÍROV¯ ADRESÁT

Tûlo má ze ‰pejlí a papíru
ocas nosívá na míru.
Na podzim ho na procházku
pou‰tí dûti na provázku.
Létat umí jako pták
vysoko aÏ do oblak.
Mezi mraky u sluníãka
potrpí si na psaníãka.
Postaãí list z notesu
napsat správnou adresu.
Víte komu, víte jak?
Adresát je pouze DRAK. 

(básniãku napsal Zdenûk Fous)

Dne 30. záfií 2007 se  konala tradiãní DRAKIÁDA 
Na kopci nad Matefiskou ‰kolou v Liptále jste mohli z dál-

ky i z blízka pozorovat na ãtyfiicet drakÛ rÛzn˘ch barev a ve-

likostí a usmûvavé dûti s rodiãi, ktefií pfii‰li na spoleãné od-

polední setkání. Odmûnou jim byla nejen sladkost

a omalovánka, ale pfiedev‰ím radost z krásného podzimního

dne. Na pfií‰tí Drakiádû se na vás tû‰í v‰ichni z Matefiské

‰koly a Petra Pilná ze ·kolní druÏiny pfii Z· Liptál.

Obecní úfiad má je‰tû k prodeji:
- Vyhodnocení krajského kola  Vesnice roku 2006 

- videokazeta, 50 min. 160,- Kã

- Vyhodnocení celostátního kola Vesnice roku 2006 

- videokazeta, 50 min. 160,- Kã

- obû dvû v˘‰e uvedené akce na 2 ks DVD (double)160,- Kã

- Náv‰tûva prezidenta v Liptále:

- na videokazetû 25 min. 160,- Kã

- na DVD 25 minut 120,- Kã

- soubor fotografií na DVD 60,- Kã

DùTI Z UKRAJINY V LIPTÁLE
Liptál, Zlín - V dûtském domovû

v Liptále se v srpnu zotavovalo 39 ukra-

jinsk˘ch dûtí z partnerského lvovského

regionu, které k ozdravnému pobytu

pozval Zlínsk˘ kraj ihned po Ïelezniãní

havárii, k níÏ do‰lo 17. ãervence poblíÏ

Lvova. Oblast byla zasaÏena jedovat˘-

mi zplodinami a u ãásti obyvatel se ob-

jevily zdravotní problémy respiraãního

charakteru.

Zlínsk˘ kraj zajistil ve spolupráci

s Generálním konzulátem âR ve Lvo-

vû, Dûtsk˘m domovem Liptál, Hasiã-

sk˘m záchrann˘m sborem Zlínského

kraje a âesk˘m ãerven˘m kfiíÏem Zlín

léãebnû zamûfien˘ pobyt s bohat˘m do-

provodn˘m programem.

Dûvãata a chlapci ve vûku 10 - 16 let

absolvovali rehabilitaãní procedury

a pravidelné inhalace. Vedle toho nav-

‰tívili kromûfiíÏsk˘ zámek, ZOO Le‰ná,

Velehrad, archeoskanzen v Modré

a roÏnovsk˘ skanzen, Svat˘ Host˘n,

Zbra‰ovské aragonitové jeskynû i Ba-

ÈÛv Mrakodrap. Také mûli moÏnost za-

Ïít ozdravn˘ efekt luhaãovick˘ch lázní. 

(Z ãasopisu ZK Okno do kraje, 

fiíjen/2007)
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Folklorní sdruÏení Lipta Liptál

Jako jiÏ tradiãnû poslední srpnov˘ ví-

kend v Liptále patfiil folklóru. Probûhl

zde jiÏ 38. roãník Mezinárodního festi-

valu Liptálské slavnosti. Soubory z ce-

lého svûta se zaãaly sjíÏdût do Liptálu

uÏ v úter˘. Jednalo se o soubory

z Ruska a Indonésie. K nûmu bûhem

t˘dne pfiibyly soubory z âíny, Litvy,

Rakouska, Itálie, Srbska, Slovenska

a Mexika, aby nám v‰em ukázaly ãást

folklóru ze své zemû.

Slavnosti organizovalo Folklorní

sdruÏení Lipta Liptál za úãasti Obec-

ního úfiadu Liptál, Krajského úfiadu

Zlín a Folklorního sdruÏení âR.

Zá‰titu nad festivalem pfievzali pan

Jifií âunek, 1. místopfiedseda vlády

a ministr pro místní rozvoj âR, pan

Josef Sm˘kal, poslanec Poslanecké

snûmovny Parlamentu âR, pan Libor

Luká‰, hejtman Zlínského kraje, gene-

rálmajor Miroslav ·tûpán, generální fie-

ditel Hasiãského záchranného sboru

âR a pan Michael Vít, námûstek minis-

tra zdravotnictví - hlavní hygienik

âeské republiky. 

Od stfiedy vystupovaly zahraniãní

soubory v Parkhotelu V‰emina, na

Hovûzí a na Vsetínû na námûstí a v par-

ku U Rybníãka. Pofiadatelé rovnûÏ

umoÏnili prohlídku skanzenu v RoÏ-

novû pod Radho‰tûm a v˘stup na vse-

tínskou vûÏ. 

V pátek 24. 8. 2007 od 19. 00 zaãal

spoleãn˘ veãer zahraniãních souborÛ

s domácím souborem Lipta. Jednotlivé

soubory ukázaly, ale hlavnû nauãily

ãást ze svého repertoáru ostatní nad‰en-

ce folklóru a to nejen z fiad taneãníkÛ.

muzikantÛ a zpûvákÛ, ale také z fiad ná-

v‰tûvníkÛ.

V soboru 25. 8. 2007 v 10. 00 hod.

byla zahájena v˘stava v zasedací míst-

nosti Obecního úfiadu Liptál s názvem

Liptál, vesnice roku 2006 a Sto let
evangelického chrámu Pánû v Liptá-
le. Spoleãnû s v˘stavou byly zahájeny

také fiezbáfiské a fiemeslnické dny, které

probíhaly po cel˘ víkend v kulturním

areálu.

V hlavním dûtském pofiadu pod ná-

zvem „My sme dûcka z Liptála a oko-
lí“, kter˘ zaãal ve 14.oo hod. vystupo-

valy dûti ze souboru Uralskaja Veãora

z Ruské federace a domácí soubor

MalÛ‰ata a Malá Lipta. 

V prvním okénku zahraniãních sou-

borÛ v 15.30 hod. s názvem „Obrázky
ze svûta I.“ se pfiedstavil soubor

Rossecker z Rakouska a soubor Lin’an

âíny.

V 16.30 hod. zaãal program s ná-

zvem „Co nás spojuje“. V nûm se

pfiedstavily dva soubory, které udrÏují

folklor v nejlep‰ích vesnicích svého

státu. Jednak soubor Lipta z Liptálu -

Liptál - Vesnice roku 2006 a soubor

Stromí‰ z Vlachova ze Slovenska -

Dûdina roku 2005. 

V druhém okénku zahraniãních sou-

borÛ s názvem „Obrázky ze svûta II.“
se pfiedstavil jihoãesk˘ soubor Úsvit

z âesk˘ch Budûjovic, Indonéská taneã-

ní skupina pfii Univerzitû v Jakartû

a soubor Uralskaja Veãora z Ruské fe-

derace.

V 18:30 hodin pfiedvedli hasiãi

Zlínského záchranného sboru krátkou

ukázku ze své ãinnosti.

V 19:00 hod. zaãalo poslední okénko

zahraniãních hostÛ „Obrázky ze svûta
III.“ Zde se nám pfiedstavili poslední

zahraniãní hosté. Tím byl Folklorní

soubor pfii Kostele sv. Georgea ze

Srbska, italsk˘ soubor Gruppo Folk

Vallemaio a soubor Siaudele z Litvy.  

Ve 20:00 hod byl slavnostním cere-

moniálem za úãasti hlavních pfiedstavi-

telÛ festivalu a v˘znamn˘ch hostÛ za-

hájen 38. MFF Liptálské slavnosti.

Po nûm probûhla soutûÏ o nejlep‰ího

taneãníka vala‰ského odzemku v podá-

ní nejlep‰ích vala‰sk˘ch odzemkáfiÛ za

doprovodu cimbálové muziky Jifiího

Nechanického. Program byl zpestfien

ukázkami jednoho z nejlep‰ích morav-

sko - slováck˘ch souborÛ Handrlák

z Kunovic. V programu se také pfied-

38. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 22. - 27. 8. 2007

Slavnostní zahájení.

Soubor Handrlák z Kunovic.
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stavil jeden z nejstar‰ích odzemkáfiÛ na

Vala‰sku a to Lubo‰ Oravec z Liptálu.

V 21.15 zaãal sobotní galaprogram

„Veãer dobr˘ch srdcí a dobré nála-
dy“. Tady mûli diváci moÏnost zhléd-

nou v‰echny soubory s jejími krásn˘mi

tanci a jako bonbonek navíc i soubor

Hueyitlatoani z Mexika.

Pfied pÛlnoci zaãal ohÀostroj a pokra-

ãovalo se v tanci se Vsetínskou cimbá-

lovou muzikou.

Nedûlní program zaãal bohosluÏbou

v ¤ímsko-katolickém a âeskobratr-

ském kostele v Liptále za úãasti zahra-

niãních souborÛ. Jako jiÏ tradiãnû ve

13.45 hod. vy‰el slavnostní prÛvod kro-

jovan˘ch z horní ãásti obce Liptál s tra-

diãním ÏebfiiÀákem a za doprovodu ha-

siãÛ v historick˘ch uniformách.. Diváci

v areálu bûhem prÛvodu mohli poslou-

chat koncert dechové hudby Liptalanka

z Liptálu. Pfiesnû v 15.00 hod zaãal ga-

laprogram 38. roãníku Mezinárodního

folklorního festivalu Liptálské slavnos-

ti a názvem „Tancuj, tancuj“. Bûhem

dvou hodin se na pódiu vystfiídaly opût

soubory z Litvy, Srbska, Ruské federa-

ce, Slovenska, âíny, Mexika, Rakou-

ska, Indonésie, Úsvit z âesk˘ch Budû-

jovic, Handrlák z Kunovic a domácí

soubor Lipta s Ïensk˘m sborem Ro-

kytenka. 

Krásnou teãku za 38. roãníkem

Liptálsk˘ch slavností udûlala hudební

skupina „1+1“ z Liptálu, které hrála

k tanci a poslechu v kulturním areálu.

Velké podûkování patfií programové-

mu fiediteli festivalu panu Miroslavu

Ekartovi a v‰em pofiadatelÛm v ãele

s panem Ladislavem Michálkem.

Andrea âalová

Soubor Lin ’an z âíny.

Soubor Uralskaja veãora z Ruské federace.
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·kolní vzdûlávací program na‰í matefi-

ské ‰koly „·kolka plná pohody“ jsme

pfied zaãátkem ‰kolního roku ãásteãnû

pfiepracovali. 

Vychází  z Rámcového programu pro

pfied‰kolní vzdûlávání, modelového pro-

jektu Zdravá matefiská ‰kola a Kurikula

podpory zdraví v M· a jeho hlavní cíle se

nemûní.

Vût‰í dÛraz v‰ak klademe na osobnost-

nû orientovanou v˘chovu a usilujeme

o individuální rozvoj kaÏdého dítûte

s ohledem na jeho nadání, potfieby, zájmy

a schopnosti se zfietelem na celkov˘ roz-

voj osobnosti ve spolupráci s rodinou. 

KaÏdé dítû má právo b˘t jiné, má jiné

potfieby rozvíjet se a uãit sv˘m tempem.

K tomu se snaÏíme vytváfiet potfiebné

podmínky. Vzdûlávání dûtí je uskuteãÀo-

váno pfii v‰ech ãinnostech a situacích,

které se v prÛbûhu dne vyskytnou, nebo

které jsou zámûrnû uãitelkou navozeny.

Dûtskou zvídavost, potfiebu objevovat,

získávat nové zku‰enosti a dovednosti,

zájem poznávat nové podporujeme hrou

a ãinnostmi zaloÏen˘mi na pfiím˘ch zá-

Ïitcích dûtí.

Proto i vzdûlávací program se kter˘m

„Objevujeme svût pro Ïivot“ vychází

z promûn v pfiírodû bûhem roku a tím

souvisejících proÏitkÛ dûtí.

Dílãí vzdûlávací cíle mûsíãních a pak

i t˘denních témat smûfiují k plnûní „klí-

ãov˘ch kompetencí“, coÏ jsou v podstatû

cílové stavy, k jejichÏ naplÀování by mû-

lo spoleãnû smûfiovat ve‰keré vzdûlávání.

·kolní vzdûlávací program  „·kolka

plná pohody“ (vefiejnû pfiístupn˘ ve

vchodu do matefiské ‰koly) stanovuje

úroveÀ dosaÏen˘ch klíãov˘ch kompeten-

cí k uãení, k fie‰ení problémÛ, ke komu-

nikaci, v oblasti sociální i personální

i k ãinnostem a orientaci ve spoleãnosti

na konci pfied‰kolního období.

Základy klíãov˘ch kompetencí se vy-

tváfiejí jiÏ v pfied‰kolním vûku a jsou vel-

mi dÛleÏité a v˘znamné z hlediska pfií-

pravy dítûte na zaãátek systematického

vzdûlávání, ale také pro jeho dal‰í Ïivot-

ní etapy i celoÏivotní uãení.

Dobré základy klíãov˘ch kompetencí

poloÏené v pfied‰kolním vûku mohou b˘t

pfiíslibem dal‰ího pfiíznivého rozvoje

a vzdûlávání dítûte.

K dosaÏení tûchto klíãov˘ch kompe-

tencí v matefiské ‰kole smûfiujeme.

Pfii plánování ãinností vycházíme ze

znalostí individuálních potfieb a zájmÛ

dûtí, z konkrétní situace a z pravidelného

sledování rozvojov˘ch a vzdûlávacích

pokrokÛ dítûte.

Kromû tradiãních budeme pofiádat

i nové aktivity spoleãnû s rodiãi

napfi.slavnosti v M·. Dále budeme rozví-

jet spolupráci se základní ‰kolou. V ob-

lasti logopedické prevence zafiazujeme

jazykové chvilky. Vût‰í pozormost vûnu-

jeme i rozvoji grafomotoriky.

Vedení ke zdravému Ïivotnímu stylu je

jedním z hlavních úkolÛ programu na‰í

‰koly a prolíná se v‰emi ãinnostmi po ce-

l˘ rok. S tím souvisí nejen pÛsobení sol-

n˘ch lamp ve tfiídách matefiské ‰koly

a pravidelné nav‰tûvování solné jeskynû,

ale také „Veselé pískání“ pro radost na

flétny a kazu.

DoplÀkov˘m programem na‰í ‰koly je

seznamování star‰ích dûtí s anglick˘mi

slovíãky pod odborn˘m vedením a setká-

vání ãásti dûtí s faráfiem âCE Janem

Hudcem.

S dvûmi integrovan˘mi dûtmi budeme

pracovat podle schváleného individuálního

plánu a na základû doporuãení Speciálního

pedagogického centra ve Zlínû.

To je ná‰ plán, ná‰ program, ale teì na

zaãátku ‰kolního roku je nejdÛleÏitûj‰í,

aby si nové dûti zvykly na odlouãení od

rodiãÛ, aby se ve ‰kolce cítily dobfie a by

v‰echny dûti byly v pohodû, protoÏe :

„Jen v pohodû se mÛÏe dítû zdravû roz-

víjet a v‰emu se uãit.“

Za kolektiv zamûstnancÛ M· 

Eva Krausová

Z MATE¤SKÉ ·KOLY LIPTÁL
·kolní vzdûlávací program Matefiské ‰koly v Liptále.
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Komenského odkaz dne‰ním dûtem
První fiíjnov˘ víkend v Z· Liptál patfiil dûtem nejen liptál-

sk˘m, ale i slovensk˘m a polsk˘m. Spoleãnû pracovali na

projektu o J.A.Komenském, kter˘ v Marku‰ovcích na

Slovensku kdysi pracoval a pob˘val i v polském Lesznû, kde

mu pfii poÏáru shofiely v˘sledky jeho mnohaletého úsilí.

A právû dûti z marku‰ovské a leszenské ‰koly se se‰ly

v Liptále, aby spoleãnû zpívaly Komenského písnû, vytvofii-

ly podle jeho vzoru Orbis pictus roku 2007 a vyzkou‰ely si,

co si dûti mohly vyrábût v dfiívûj‰ích ‰kolách právû z pfiírod-

ních materiálÛ.

Mezinárodní projekt je podpofien Visegrádsk˘m fondem

a jeho hlavním smyslem je nejen si pfiipomenout Komen-

ského a jeho stále aktuální my‰lenky, ale také poznat Ïivot

v sousední zemi, dorozumût se jazyku anglickém a najít si

dal‰í kamarády. První spoleãn˘ veãer dûti strávily prezenta-

cí sv˘ch zemí a ‰kol v jazyku anglickém. Vyvrcholením pro-

jektu byl jarmark nazvan˘ ·kola pfied sto lety. Na‰e ‰kola je

jiÏ v okolí známá sv˘mi jarmarky pofiádan˘mi pro vefiejnost

a i ten leto‰ní, pfii kterém jsme si pfiipomnûli také 30 let od

otevfiení ‰koly, nezklamal. Dûti se uãily ve staré tfiídû, pan

uãitel ty nezbedné nechal kleãet na hrachu. SnaÏiví poãíta-

li pfiíklady na bfiidlicov˘ch tabulkách. Otevfieno bylo dal-

‰ích 12 dílen, kde se pletly ko‰íky, vyrábûly panenky, z ov-

ãího rouna se vypichovala srdíãka, stavûly dfievûné

chaloupky, velk˘ ohlas u dûtí mûl kováfi a efektní byly i po-

kusy v chemii.

Nezahálely ani paní kuchafiky. Ke sv˘m proslaven˘m frgá-

lÛm, které Komensk˘ ochutnat nemohl, pfiidaly ochutnávky

z krup, brambor, zelí, a tak mnozí si dali ke kávû placky sla-

né i sladké, dalamánky i ‰áteãky z kynutého tûsta. 

Po celou dobu pobytu se o dûti starali pedagogové ze Z·

Liptál, ktefií jim pfiipravili lákav˘ program. Za jejich vynalé-

zavost, ochotu a vstfiícnost jim patfií vfielé podûkování. 

Aby  se dûti co nejlépe poznaly a sblíÏily, byly ubytovány

v rodinách. V‰echny hostitelské rodiny pfiipravily dûtem ne-

jen kvalitní ubytování a bohat˘ jídelníãek, ale nelitovaly ná-

mahy a pfiipravovaly dûtem i v˘lety do okolí, spoleãné tábo-

ráky a dal‰í aktivity. Jsem si plnû vûdoma toho, Ïe pro mnohé

z nich to v‰e pfiedstavovalo nejen zásah do rodinného rozpo-

ãtu /v nûkter˘ch rodinách byly ubytovány i 4 dûti/, ale i do

víkendového volna. Pfii louãení se zdálo, Ïe dûti byly ne-

smírnû spokojené, vdûãné za pohostinnost i vfielé pfiijetí.

A rodiãe? I oni vypadali spokojenû. I pro nû to byla zku‰e-

nost a jak mnozí potvrdili, stálo to za to. 

Setkání uãitelÛ tfií zemí Visegrádu znamenalo nejen pozná-

ní ‰kol, jejich estetického vzhledu, ale i srovnávání metod,

uãebnic, vzájemná doporuãení v˘ukov˘ch programÛ a pomÛ-

cek. Mimo jiné jsme se také dozvûdûli, Ïe v roce 1968 se na

protest proti okupaci âeskoslovenska také v Polsku upálil

mlad˘ ãlovûk. ZÛstalo po nûm 5 mal˘ch dûtí. 

V‰ichni se tû‰íme na dal‰í ãást projektu, jejímÏ dûji‰tûm

bude polské Leszno. Víme, Ïe tam budeme pátrat po stopách

Komenského, dûti poznají rodiny sv˘ch nov˘ch kamarádÛ

a my uãitelé? MoÏná zjistíme nûjakou dal‰í zajímavost z na-

‰ich témûfi spoleãn˘ch dûjin.

Vûra Halová, fieditelka Zë Liptál

Pfiijetí starostou obce Liptál panem M. Vaculíkem na OÚ 

V̆ tvarná dílna projektu 
- Veronika Hru‰ková

Ve starodávné ‰kole...
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Mladí hasiãi z Liptálu koneãnû zlatí
Aã cesta byla trnitá a skuteãnû dlou-

há, nakonec se nám to pfiece jen poda-

fiilo a jsme koneãnû zlatí. Hurááááá…

JiÏ v pátek 5. fiíjna odpoledne jsme

nasedli do avie a 2 osobních aut a jsme

spoleãnû s na‰imi kamarády z Husle-

nek vyrazili smûrem k ·umperku. Pro

hust˘ provoz cesta trvala bezmála 4 ho-

diny a byla skuteãnû vyãerpávající.

K veãeru jsme koneãnû dorazili do

Bludova a ubytovali se malém penzio-

nu Vlãí dÛl, jenÏ se nachází kousek od

·umperku. O pÛl desáté nás vedoucí

zahnali do pelí‰kÛ, abychom se pofiád-

nû vyspali na následující den a mohli

podávat kvalitní v˘kony.

Ráno byl uÏ v 6:30 budíãek a poté se

instruktofii z Huslenek postarali o sku-

teãnû dÛkladnou rozcviãku, po které

jsme vypadali, jako bychom právû vy-

lezli ze sprch. Po vydatné snídani jsme

vyrazili na závody do ·umperku, na

tzv. ·umperského Soptíka. Jedná se

vlastnû o disciplínu „Bûh na 60

m s pfiekáÏkami,“ kterého se mohou zú-

ãastnit jak celá druÏstva, tak i jednot-

livci. Závod probíhá v nûkolika katego-

riích. Pfiípravka do 8 let, mlad‰í dívky

a mlad‰í chlapci do 11 let, star‰í dívky

a star‰í chlapci do 15 let a v neposlední

fiadû druÏstva mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ.

Celkem ve v‰ech kategoriích bylo na

tyto závody pfiihlá‰eno 356 závodníkÛ .

Témûfi v kaÏdé kategorii jsme mûli

zastoupení. V pfiípravce na‰e barvy há-

jila Karolínka Zadrobílková, která je

v krouÏku mlad˘ch hasiãÛ stejnû jako

její sestra necelé 2 mûsíce. Po prvním

kole skonãila na 26. místû a probojova-

la si tak postup do druhého kola.

V mlad‰ích Ïácích nás zastupovali uÏ 4

závodníci. Tfii cérky - Evãa Urbanová,

Terka ·Èastná a Sabina VychpÀová a je-

den ‰ikovn˘ ogar Martin ¤ehánek.

V‰ichni se taktéÏ dostali do postupové-

ho kola. V kategorii star‰ích ÏákÛ jsme

mûli nasazeny tfii velká K - Krist˘nu

·Èastnou, Krist˘nu Zadrobilkovou

a Krist˘nu GerÏovou. V‰echny, kromû

poslednû zmiÀované, se probojovaly

dál. Krist˘nce GerÏové postup unikl

jen o vlásek, protoÏe skonãila hned po

ãarou a tím pádem pro ni byly závody

dalo by se fiíct u konce. Ale KrisÈa ne-

smutnila, ba právû naopak. SnaÏila se

sv˘m kamarádÛm pomáhat s chystáním

hadic a pfiedev‰ím je podporovala

a fandila jim.

No a jak to v‰echno dopadlo? Neboj-

te, nebudeme vás dlouho napínat.

Karolínka ve své kategorii vybojovala

krásné 18. místo z 58. Evãa byla 10.,

Sabãa 6. a Terka 5. v kategorii mlad-

‰ích dívek, kde startovalo 45 závodnic.

V kategorii star‰ích dívek se na‰e

Krist˘ny umístily následovnû: Krist˘na

GerÏová 31., Krist˘na Zadrobilková

30. a Krist˘na ·Èastná nakonec 24. ze

100. O ná‰ nejvût‰í úspûch se postaral

Ze Základní ‰koly pfii Dûtském domovû Liptál
Základní ‰kola pfii Dûtském domovû

Liptál oslavila 100 let
Dne 13. záfií jsme v‰ichni oslavovali

stoleté v˘roãí na‰eho zafiízení. Na tento

slavnostní a v˘znamn˘ den jsme se dlou-

ho pfiipravovali a tû‰ili. Dûti malovaly

obrázky do kalendáfie, vyrábûly se tuÏ-

kovníky a chystalo se obãerstvení.

Dorazila celá fiada hostÛ: tím nejváÏenûj-

‰ím byl legendární podnikatel Tomá‰

BaÈa. Mezi dal‰í v˘znamné hosty patfiil

hejtman ZK Libor Luká‰, námûstek hejt-

mana Mgr. Josef Slovák a vedoucí odbo-

ru ‰kolství Zlínského kraje Petr PavlÛ-

sek. Kulaté v˘roãí jsme oslavili Dnem

otevfien˘ch dvefií s programem. KaÏd˘,

kdo mûl zájem se mohl pfiijít podívat jak

na‰e dûti bydlí, kde se uãí, kde tráví vol-

n˘ ãas, jaké mají pokojíãky, hraãky atd.

Od zaloÏení  ústavu pro sirotky a opu‰tû-

né dûti  tedy ubûhlo jiÏ 100 let. Za tu do-

bu na‰lo v tomto krásném prostfiedí do-

ãasn˘ domov nemalé mnoÏství dûtí, kte-

ré se octly v tûÏké Ïivotní situaci. Je tfie-

ba mít na mysli, Ïe tu byl a je pro dûti,

které potfiebují domov, pocit bezpeãí

a také lásky. O to v‰e se starají nejen

v‰ichni zamûstnanci tohoto zafiízení

a Krajsk˘ úfiad Zlín, ale také dal‰í lidé

a firmy, kter˘m patfií velk˘ dík.

Pavla Valcháfiová, vychovatelka

FOTO: viz na titulní stranû

Kdo si hraje, nezlobí
Zaãátek záfií je spojen se zaãátkem

‰kolního roku, frontami v papírnictví, pfie-

plnûn˘mi prodejnami uãebnic a skript.

Mûstské dûti si vybírají z bohaté nabídky

umûleck˘ch a jazykov˘ch ‰kol a domÛ

dûtí. Vesnické dûti tyto v˘hody nemají.

Proto se v Základní ‰kole Liptál rozhod-

li pfiipravit pro dûti bohatou nabídku zá-

jmov˘ch aktivit, aby mohly mít  stejné

pfiíleÏitosti jako dûti ve mûstû.

KaÏd˘ uãitel vede 1 - 3 zájmové

krouÏky, dûti vybírají z krouÏkÛ zamûfie-

n˘ch umûlecky, jazykov˘ch i poãítaão-

v˘ch. Nezapomínáme, Ïe tradiãnû je vel-

k˘ zájem o sport, zejména basketbal

a florbal, ale letos nejvût‰í zájem je

o krouÏek jazyka ruského. Na konci roku

zjistíme, zda v‰echny dûti v poãáteãním

zájmu vytrvaly. Pfiedpokládáme, Ïe své

dovednosti získané v tûchto aktivitách

uplatní i v soutûÏích, v˘stavách, na kon-

certech a divadelních pfiedstaveních. Do

23 krouÏkÛ je pfiihlá‰eno 342 dûtí, to

znamená, Ïe kaÏdé dítû prÛmûrnû nav-

‰tûvuje 1 - 2 krouÏky. Navíc páteãní od-

poledne tradiãnû patfií hasiãÛm a stfiedeã-

ní fotbalistÛm. Znám˘ je také vala‰sk˘

krouÏek, kter˘ má nûkolik oddûlení dûtí.

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe dûti v Liptále

a okolních obcích mají stejné pfiíleÏitosti

jako dûti mûstské. Navíc krouÏky jsou

dostupné v‰em, vÏdyÈ ve vût‰inû krouÏ-

kÛ rodiãe hradí jen materiál k práci.

Je ‰koda, Ïe i to se nûkter˘m rodiãÛm

zdá mnoho.

KaÏdá ‰kola by mûla v nejbliÏ‰ích

dnech vytvofiit svÛj tak zvan˘ preventiv-

ní program, podle nûhoÏ by mûla ‰kola

dûti vést k péãi o své zdraví. K tomu jis-

tû patfií i to, Ïe pomÛÏeme dûtem najít

vhodné vyuÏití volného ãasu. ProtoÏe

nabídka je pestrá, mÛÏe si témûfi kaÏd˘

vybrat podle zájmu, coÏ mÛÏe znamenat,

Ïe kaÏdé dítû zde mÛÏe proÏít pocit ra-

dosti, zaÏít úspûch, obdiv kamarádÛ.  

Vûra Halová, fieditelka Z· Liptál

Lenka Kostková z 1.tfiídy  
pfii práci v keramickém krouÏku
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2. roãník motocyklov˘ch závodÛ v remízu - Liptál
V sobotu 6. fiíjna 2007 uskuteãnilo

„OS“ MSUR Liptál (Obãanské sdruÏe-

ní Motoristické sdruÏení údolí Roky-

tenky) 2. roãník motokrosového závo-

du v Remízu v areálu b˘valého lomu

(za kravínem). Závod se jel na tûÏkém

blátivém terénu v 5 kategoriích.

1. Mladé nadûje motokrosu
Zde vítûzili skoro v‰ichni. Velmi dob-

fie se umístili místní závodníci jako

Matûj Nûmeãek (Lhota), Ondra Urban

(Liptál), Josef Obadal (Lhota), z liptál-

sk˘ch to byli Petr Obadal, Erik Matocha.

2. Juniofii
Zde na‰i závodníci nestartovali, chtûli

závodit v kategorii domácích (dospû-

l˘ch). Pfiesto se Patrik Cuha a Jan Nûme-

ãek v kategorii dospûl˘ch neztratili, nao-

pak bojovali o umístûní na ãele závodu.

3. Domácí - dospûlí
V této kategorii dominoval zku‰en˘

lhotsk˘ Mirek Halouzka, liptálsk˘ Zde-

nûk Mrlina ml. skonãil na 6. místû.

4. Veteráni
Zde zvítûzila známá motocyklová

esa. Na 1. místû Antonín PraÏák, dále

Kvûto‰ Kováfi a Milan Kotrla. Obûtav˘

organizátor závodu a zároveÀ startér

Jara Srnûnsk˘ stihl závod odmávat

a je‰tû nasednout na motorku a obsadit

pûkné 13 místo.

Podûkování a rozdání cen bylo závû-

rem tûchto závodÛ, kter˘ch se zúãastni-

lo témûfi 100 závodníkÛ. Za organizáto-

ry vûfiím a spoleãnû se tû‰íme, Ïe cestu

na pfií‰tí závody najdou nejen dal‰í mo-

torkáfii, ktefií si rádi zmûfií síly na této

trati, ale i diváci.

Za „OS“ MSUR Liptál Zdenûk GerÏa

Martin ¤ehánek, kter˘ nás zastupoval

v kategorii mlad‰ích ÏákÛ. S ãasem

16:64 pfiedbûhl 68 závodníkÛ, umístil

se na stfiíbrné pozici a za vítûzem zao-

stal pouze o 0,37 vtefiiny. 

V˘sledky v jednotlivcích byly uÏ

známy a pak uÏ se ãekalo jen na sãítací

komisi, která mûla urãit pofiadí druÏ-

stev mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ. Do pat-

nácti minut od ukonãení posledního po-

kusu byly v‰ichni závodníci svoláni na

nástup. Nejprve byly vyhla‰ovány jiÏ

známé v˘sledky jednotlivcÛ, pak tepr-

ve následovalo vyhla‰ování vítûzn˘ch

druÏstev. V kategorii star‰ích ÏákÛ se

na 3. místû umístili na‰i kamarádi

z Huslenek, na 2. Jarcová a vítûzi této

kategorie se stali mladí hasiãi z Hovûzí.

VsetíÀáci na vítûzné bedny nepustili ni-

koho, kdo by byl od jinud neÏ ze

Vsetínska. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ

byla situace témûfi podobná. Jen na tfie-

tím místû skonãili skoro místní mlad‰í

Ïáci z Bludova. Pak uÏ opût zavládl

Vsetín. Na druhém místû se umístil ko-

lektiv z Hovûzí. A kdyÏ pfii‰lo vyhla‰o-

vání vítûze této kategorie, davem znûla

rÛzná jména sborÛ, odkud by mohli b˘t

vítûzové. Vût‰ina správnû hádala nûko-

ho ze Vsetínska, ale nikdo stejnû neu-

hodl. Vítûzem této kategorie se totiÏ ne-

ãekanû stal kolektiv mlad˘ch hasiãÛ

právû z na‰í obce, z Liptálu:) Bylo to

poprvé za dlouhá léta, co se mlad˘m

hasiãÛm od nás podafiilo dosáhnout aÏ

na ten nejvy‰‰í vrchol a získat zlaté

první místo. Myslím, Ïe právem máme

b˘t na co hrdi. 

Prostfiednictvím tohoto ãlánku bych

chtûla podûkovat v‰em na‰im závodní-

kÛm za vynikající v˘kony a reprezenta-

ci na‰í obce. Dále pak mé podûkování

náleÏí instruktorkám Vlaìce GerÏové

a Martinû Valcháfiové, které trénují tyto

mladé hasiãe a v neposlední fiadû Pavlu

Vaculíkovi a kamarádÛm z Huslenek,

ktefií velice pfiispûli k hladkému prÛbû-

hu v‰ech pokusÛ na‰ich závodníkÛ. No

a na závûr patfií dík také na‰emu sboru,

kter˘ nám vÛbec umoÏnil se tûchto zá-

vodÛ zúãastnit. V‰em je‰tû jednou

upfiímnû dûkuji.

Za kolektiv MH vedoucí 

Jana Ka‰párková

Pohled na servisní depo.

Mrlina Zdenûk ml. pfii závodu.
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Datum: Den Název akce: Pofiadatel: Kde:
27.10. so Svoz velkoobjemového 

a nebezpeãného odpadu OÚ Liptál obec
24.11. so Koncert Îambo‰i OÚ Liptál KZ
01.12. so Beseda s dÛchodci Obec Liptál KZ
01.12. so Mikulá‰ská jízda FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
08.12. so 4. Mikulá‰sk˘ volejbalov˘ turnaj 

smí‰en˘ch druÏstev Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál Tûlocviãna Z· Liptál
08.12. so Mikulá‰ská zábava SDH Liptál KZ
09.12. ne Adventní koncert âCE a OÚ Liptál Kostel âCE
12.12. st Vánoãní besídka ÎS pfii DD Z· pfii DD Liptál KZ
16.12. ne Vánoãní koncert FoS Lipta KZ
prosinec Neseme Vám Vánoce M· a OÚ Liptál DPS Liptál
prosinec Vánoãní besídka Malá Lipta, FoS Lipta KZ Liptál 
23.12. Nedûlní vánoãní besídka âCE Liptál Kostel âCE
26. 12. st ·tûpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE - 2007

Pfiípravy na lyÏafiskou sezonu

ÎAMBO·I V LIPTÁLE Z FOTBALU

LyÏafisk˘ oddíl TJ Sokol Jasenná právû provádí pfiípra-
vu na nadcházející lyÏafiskou sezónu.

Novinkou bude vstupní turniket, zvût‰ení parkovi‰tû pod ly-

Ïafisk˘m svahem, vylep‰ení v˘stupu z vleku a posílení osvût-

lení pro veãerní lyÏování. Zaãaly rovnûÏ pfiípravné práce

a jednání s firmou SUFAG-AUSTRIA, která by mûla je‰tû

v této sezonû dodat dvû snûhová dûla na zku‰ební provoz.

Jednáme rovnûÏ s firmami ohlednû sponzoringu na nákup

snûÏné rolby PISTEN BULLY - KASSBOHRER 240 s frézou

a s 12-ti polohovou radlicí, která by uÏ tuhle sezonu mohla

upravovat lyÏafisk˘ svah. 

Proto zveme v‰echny lyÏafie i „zatím“ nelyÏafie na „lyÏo-
vaãku“ do Jasenné.

Sportu a mládeÏi ZDAR!

Za lyÏafisk˘ oddíl v Jasenné Franti‰ek MaliÀák

2007 Podzimní utkání muÏstev Liptálu na domácím hfii‰ti:

13. listopadu sobota muÏi RÛÏìka zaã. 13.30 hodin

14. listopadu nedûle dorost Lideãko zaã. 10.30 hodin

10. listopadu sobota muÏi Val. Bystfiice zaã. 13.30 hodin

Pozor zmûna - muÏi hrají svá utkání doma v sobotu!!!

Pokud budou pfiíznivé zimní podmínky, na kter˘ch jsme

závislí a na které jsme odkázáni, protoÏe nedisponujeme ta-

kov˘ch vybavením jako v Jasenné,  chystají se rodiãe i letos

opût zprovoznit dûtsk˘ lyÏafisk˘ vlek v Liptále u Cedidlovy

pily. Ten je majetkem Obce Liptál, která financuje i nákup

nov˘ch lan cca jedenkrát za 2 roky (opotfiebovávají se otû-

rem). Provoz vleku by samozfiejmû nebyl moÏn˘ bez podpo-

ry a vstfiícnosti majitelÛ pozemkÛ - rodiny Cedidlov˘ch, kte-

r˘m tímto dûkujeme jak za minulou, tak snad i budoucí

spolupráci. TakÏe dûcka: sefiídit vázání, navoskovat lyÏe, vy-

mûnit malé za vût‰í a mÛÏeme oãekávat první sníh!

Rodiãe Vráblíkovi, Matonohovi, Navrátilovi

LyÏování v Liptále

V sobotu 24. listopadu 2007 v 19 hodin pofiádá obecní

úfiad v Kulturním zafiízení Liptál koncert vsetínské písniãkáfi-

ské dvojice ÎAMBO·I, která získala od Akademie populár-

ní hudby, kromû rÛzn˘ch jin˘ch ocenûní vã. kritikÛ, za své

debutové album To se to hraje... v kategorii Folk&Country

prestiÏní  Cenu Andûla 2006. Nûco podobného se dosud Ïád-

né kapele s vala‰sk˘mi kofieny nepodafiilo.

Z VOLEJBALU
V sobotu 27. 10. 2007 se konal od 9 hodin v místní tûlocviã-

nû  základní ‰koly BABSK¯ „CHLEBÍâKOV¯” TURNAJ.

Se‰lo se 5 t˘mÛ (JablÛnka, Ho‰Èálková, Bystfiiãka, ASPV

Vsetín, Liptál) a hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. V‰echny

zápasy byly velmi vyrovnané a proto umístûní druÏstva

„Céreãky Liptál“ na krásném 2. místû bylo velmi cenné.  K ús-

pûchu blahopfiejeme a hodnû dal‰ích vyhran˘ch zápasÛ! K tur-

naji se vracíme fotografií.
▼


