
Vánoční koncert souboru Lipta 16. 12. 2007

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2008 Vám přejí členové souboru Lipta a Obecní úřad Liptál

V dne‰ním ãísle najdete:
● Závûreãná zpráva starosty ● Franti‰ek âuba: Dotace …

● Postfiehy ze soutûÏe … ● Adventní koncert

● Spoleãenská kronika ● Pohádka o dobrém králi

listopad - prosinec 2007

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006



- 2 -

Závûreãná zpráva starosty ze dne 19. 12. 2007 o ãinnosti obce za rok 2007
VáÏení obãané, milí hosté,

dovolte mi, abych vás ve struãnosti
seznámil s nûkter˘mi nejdÛleÏitûj‰ími
událostmi, které ovlivÀovaly ãinnosti
i hospodafiení obce za leto‰ní rok
2007. Tûch událostí bylo, tak jako
kaÏd˘ rok, velké mnoÏství. âlenové za-
stupitelstva byli s tûmito vûcmi sezna-
mováni na vefiejn˘ch schÛzích, ostatní
obãané prostfiednictvím obecního
zpravodaje. Pfiesto alespoÀ krátce
o tûch nejdÛleÏitûj‰ích.

Zaãátek roku byl poznamenán v˘-
znamnou událostí. Do Zlínského kra-
je a také do na‰í obce zavítal v polo-
vinû bfiezna prezident republiky
Václav Klaus s manÏelkou Lívií. Byla
to témûfi po 80 letech teprve druhá ná-
v‰tûva hlavy státu v na‰í obci. Jsme
pfiesvûdãeni, Ïe náv‰tûva se vydafiila,
coÏ potvrdil i dûkovn˘ dopis od hejt-
mana Zlínského kraje nûkolik dnÛ po
náv‰tûvû. Jako v˘raz podûkování na‰í
obci je nutno chápat i osobní pozvání
od prezidenta republiky, které obdrÏel
starosta na‰í obce s manÏelkou na
slavnostní recepci, konanou pfied ne-
dávnem na PraÏském hradû dne 28.
fiíjna u pfiíleÏitosti 89. v˘roãí vzniku
samostatné republiky. I pfies velké
mnoÏství pozvan˘ch hostÛ se starosto-
vi podafiilo setkat se osobnû s panem
prezidentem a pfiedat mu mal˘ dárek,
repliku zvonu z dílny Marie Dytry-
chové z Brodku u Pfierova, kterou ne-
chal vyrobit evangelick˘ sbor v Liptá-
le u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí posvûcení
Chrámu Pánû.

T˘den po náv‰tûvû prezidenta re-
publiky v Liptále schválilo ZO Liptál
na svém 3. vefiejném zasedání mimo
jiné i vyrovnan˘ rozpoãet, kdy pfiíjmy
i v˘daje pro tento rok ãinily
13.043.000,- Kã. Tak jak to vût‰inou
b˘vá, v prÛbûhu roku docházelo ke
zmûnám, které postupnû ovlivÀovaly
jak oblast pfiíjmÛ, tak i v˘dajÛ. Oblast
pfiíjmÛ nejvíce ovlivÀovaly danû ze stát-
ního rozpoãtu ve v˘‰i 10.226.000,- Kã,
prodej nemovitostí 1.350.000,- Kã, in-
vestiãní dotace na ‰kolství 4.000.000,-
Kã, dotace na opravu a zpevnûní ko-
munikace v Lopuníku  664.000,- Kã,
odmûna za titul Vesnice roku
1.000.000,- Kã, dotace na propagaãní
materiály pro 13 krajsk˘ch vítûzÛ
z roku 2006 980.000,- Kã, pfiíjem
z lesního hospodáfiství 940.000,- Kã
a dal‰í pfiíjmy.

U v˘dajÛ to bylo: poslední splátka
na chodníky 1.700.000,- Kã, úvûry na
plynofikaci, vodovod a rekonstrukci
·J 1.780.000,- Kã, pfiíspûvek na pro-
voz Z· a M· Liptál 2.340.000,- Kã,
zastupitelstvo a komise 1.196.000,-
Kã, vnitfiní správa 2.470.000,- Kã, od-
voz domovního odpadu 580.000,- Kã,
lesní hospodáfiství 458.000,- Kã,
oprava komunikace Lopuník a zimní
údrÏba 998.000,- Kã, ãerpání dotace
za titul Vesnice roku pro obec Liptál
1.300.000,- Kã, ãerpání dotace na ka-
lendáfie a ostatní propagaãní materiá-
ly pro 13 obcí, neboÈ nositelem pro-
jektu byla na‰e obec 980.000,- Kã.
Nejvût‰í akcí v leto‰ním roce byla
oprava havarijního stavu stfiechy nad
pavilonem stravování, vãetnû rekon-
strukce a zateplení obvodového plá‰tû
ve v˘‰i 4.350.000,- Kã. Podrobn˘ pfie-
hled investiãních a neinvestiãních ak-
cí a poskytnut˘ch dotací bude zvefiej-
nûn ve vánoãním ãísle obecního
zpravodaje. Podrobné v˘sledky celko-
vého hospodafiení obce za rok 2007
budou známy aÏ po úãetní uzávûrce
v 1. ãtvrtletí roku 2008.

Jak jistû víte, jednou z povinností
vítûze krajské i celostátní soutûÏe
Vesnice roku, je i úãast zástupce obce
v hodnotících komisích. Obec Liptál
zde zastupoval starosta Miroslav
Vaculík. V leto‰ním roce ve Zlínském
kraji komise nav‰tívila a pak hodnoti-
la 19 obcí, v celostátním kole to bylo
v‰ech 13 krajsk˘ch vítûzÛ. Pro pfií‰tí
rok se zejména ve Zlínském kraji dá
oãekávat vût‰í zájem o tuto soutûÏ, ne-
boÈ odmûna za vítûzství se zv˘‰ila ze
souãasn˘ch 100.000,- Kã na 1 mil.
Kã. Finanãnû budou zv˘hodnûni i dr-
Ïitelé stuh. V celostátním kole jiÏ ne-
bude na‰e obec zaji‰Èovat vydání pro-
pagaãních materiálÛ, neboÈ to
pfiipadne na leto‰ního vítûze - obec
Havlovice. ZÛstává v‰ak je‰tû úãast
v celostátní hodnotící komisi, a proto-
Ïe by na obec Liptál mûla pfiejít
i funkce fieditele soutûÏe, mûl by se
tento zástupce úãastnit i krajsk˘ch vy-
hodnocení ve vítûzn˘ch obcích. Nutno
je‰tû poznamenat, Ïe v rámci leto‰ní-
ho projektu „Propagace vítûzn˘ch ob-
cí 2006“ bylo vyrobeno nûkolik tisíc
stolních i nástûnn˘ch kalendáfiÛ, sou-
borÛ pohlednic, pexes a broÏurek.
âást  tûchto materiálÛ se distribuova-
la na rÛzné instituce a ministerstva,

zbytek se rozdûlil mezi 13 obcí.
Kalendáfie, které na‰e obec obdrÏela,
byly jiÏ z vût‰í ãásti rozdány obãanÛm
do domácností. Zbytek tûchto materi-
álÛ bude k dispozici na OÚ.

Z oblasti kultury je tfieba vzpome-
nout velmi vydafien˘ leto‰ní jiÏ 38.
Mezinárodní folklorní festival Lip-
tálské slavnosti a rovnûÏ dvû velmi v˘-
znamná v˘roãí, na kter˘ch se podílela
i na‰e obec, a to 100 let evangelické-
ho Chrámu Pánû v Liptále, vãetnû po-
fiízení nového zvonu a rovnûÏ 100. v˘-
roãí zaloÏení Dûtského domova.
Obûma institucím k tomuto jubileu
blahopfiejeme a pfiejeme jim do dal-
‰ích let hodnû spokojené a radostné
práce. Nelze téÏ opomenout fiezbáfiské
dílo ve stfiedu obce, které pomalu
vzniká pod rukama fiezbáfie ZdeÀka
Matyá‰e z Vala‰sk˘ch Klobouk. I zde
je tfieba popfiát, aby se dílo podafiilo
v pfií‰tím roce zdárnû dokonãit. Stále
v‰ak pfiem˘‰lím, kdyÏ se na tento
„Strom Ïivota“ podívám, zda by jej
ne‰lo nûjak vhodnû a nenápadnû
chránit pfied nepfiízní poãasí, zejména
v zimním období. 

A co nás ãeká v pfií‰tím roce?

Zastupitelstvo se urãitû bude muset
zab˘vat vûcmi, které jsou jiÏ rozjedna-
né, které jsou ãásteãnû i schválené,
a které automaticky pfiecházejí do
dal‰ích let, ale i vûcmi, o kter˘ch se
zatím jen hovofií. Jedná se zejména
o tyto akce: pfiíprava na budování ka-
nalizace, nová varianta rekonstrukce
a vyuÏití zámku, roz‰ífiení kolumbária
a vybudování urnového háje, zadání
studie na chodníky v dolansku, studie
na vyuÏití prostor v Z· Liptál a pfie-
stûhování M· do Z·, vyuÏití uvolnûné
budovy M· a pfiilehlého domku
„Mrlinovo“, roz‰ífiení parkovacích
míst za OÚ a fie‰ení bezbariérového
pfiístupu na OÚ, pfiíprava na nov˘
územní plán obce, dokonãení v˘mûny
oken v penzionu, oddûlení topení
v penzionu od Z·, oprava komunikace
v dolansku po leto‰ní objíÏìce, pfií-
prava na evropskou soutûÏ Vesnice ro-
ku a pfiíprava na zájezd do Holandska
na závûreãné vyhodnocení této soutû-
Ïe. Toto jsou vûci, kter˘mi se zastupi-
telstvo bude urãitû zab˘vat, kolik se
toho ale ve skuteãnosti udûlá, bude
záleÏet na finanãní situaci obce i na
novém rozpoãtovém urãení daní,
o kterém se nyní tolik hovofií. 
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Pfiehled investiãních  a neinvestiãních akcí a poskytnut˘ch dotací v roce 2007
Název investiãní akce Celkové náklady Dotace Vlastní zdroje Dotaci poskytlo

V̆ mûna oken na budovû 369 972,- 289 000,- 80 972,- Ministerstvo pro místní rozvoj

Obecního úfiadu 

UdrÏovací práce na budovû 321 911,- 251 000,-   70 911,- Ministerstvo pro místní rozvoj

fotbalov˘ch ‰aten

Oprava chodníku kolem Z· 310 005,- 248 000,- 62 005,- Ministerstvo pro místní rozvoj

Vybavení poãítaãové uãebny 125 296,- 62 000,- 63 296,- Ministerstvo pro místní rozvoj

UdrÏovací práce na sociálním 187 552,- 150 000,- 37 552,- Ministerstvo pro místní rozvoj

zafiízení OÚ

Oprava havarijního stavu stfiechy 3 418 000,- 3 000 000,- 418 000,- Ministerstvo financí

nad stravovacím pavilonem Z·

Oprava havarijního stavu obvo- 1 000 000,- 1 000 000,- 0 Ministerstvo financí

dového plá‰tû pavilonu stravování Z·

V̆ mûna oken v kulturním zafiízení OÚ 155 592,- 62 000,- 93 592,- Zlínsk˘ kraj

Oprava komunikace Lopuník 679 944,- 664 000,- 15 944,- Ministerstvo pro místní rozvoj

CELKEM 6 568 272,- 5 726 000,- 842 512,-

Název neinvestiãní akce Celkové náklady Dotace Vlastní zdroje Dotaci poskytlo

Spolupráce krajsk˘ch vítûzn˘ch obcí 978 632,- 685 000,- 293 632,- Ministerstvo pro místní rozvoj

na propagaci soutûÏe Vesnice roku

(na akci se podílí 13 vítûzn˘ch 22 587,- 

krajsk˘ch obcí) (podíl obce Liptál)

Stfiedisko mezinárodního folklóru, 92 625,- 40 000,- 52 625,- Zlínsk˘ kraj

kultury a sportu (studie) (návratná fin. 

v˘pomoc)

Liptál - kanalizace 947 240,- 400 000,- 547 000,- Zlínsk˘ kraj

(projektová dokumentace)

V Liptále dne 14. 12. 2007 Zpracovala: Vûra Dostálová,  místostarostka

Vážení a milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám

popřál do nového roku 2008
pevné zdraví, hodně štěstí, elánu i úspěchů

v pracovních i zájmových aktivitách
a především pak spokojenost

a harmonii ve Vašich rodinách.

Libor Lukáš
Váš hejtman Zlínského kraje

V závûru mi dovolte, abych podûko-
val v‰em, ktefií se jak˘mkoliv zpÛsobem
pfiiãinili o zvelebení na‰í obce, nebo po-
mohli tam, kde bylo potfieba. Dûkuji ze-
jména místostarostce obce Vûfie Dostá-
lové, dále ãlenÛm rady i zastupitelstva
obce. Dûkuji v‰em pracovníkÛm a za-
mûstnancÛm OÚ. Dûkuji také vedení

Základní a Matefiské ‰koly a v‰em uãite-
lÛm,  uãitelkám i zamûstnancÛm ‰kol-
sk˘ch zafiízení. RovnûÏ dûkuji v‰em or-
ganizacím, spolkÛm a církvím za jejich
ãinnost ve prospûch obce. Dûkuji i v‰em
poslancÛm, senátorÛm a ostatním pfiíz-
nivcÛm na‰í obce, ktefií nám pomáhají
zaji‰Èovat finanãní prostfiedky, a tím

usnadÀují realizaci nûkter˘ch akcí v ob-
ci. Dûkuji i vám obãanÛm, ktefií jste
svou úãastí na vefiejn˘ch schÛzích pro-
jevovali zájem o dûní v obci. Pfieji vám
i v‰em na‰im obãanÛm poÏehnané pro-
Ïití svátkÛ vánoãních a hodnû zdraví
a osobních úspûchÛ v roce 2008.

Miroslav Vaculík, starosta

Obecní úfiad v Liptále dûkuje v‰em v˘‰e uveden˘m institucím 
za poskytnutí dotací pro rozvoj obce Liptál.
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ZÁSTUPCI ALBÁNSKÉ SAMOSPRÁVY V LIPTÁLE
23. listopadu 2007 nav‰tívili na‰i

obec pfii své studijní cestû starostové

men‰ích albánsk˘ch obcí a zástupce

albánského svazu mûst a obcí (AAC).

Delegace pob˘vala v Praze, dále nav-

‰tívila Vsetín a Liptál. Cestu orga-

nizovala spoleãnost MEPCO s.r.o.

spoleãnû s nizozemskou matefiskou

organizací a ve spolupráci se Svazem

mûst a obcí âR. Projevili zájem

o shlédnutí praxe fungování samo-

správ mal˘ch obcí, jejich aktivit,

ekonomického rozvoje, a v této sou-

vislosti poÏádali o spolupráci a zpro-

stfiedkování  náv‰tûvy v Liptále.

Velmi dûkujeme dûtem ze Základní

‰koly Liptál - pûveckému sboru

Lentilky a jejich vedení za program,

kter˘ pro na‰e hosty pfiipravili - pre-

zentace, písniãky i mluvené slovo jak

v ãe‰tinû, tak v angliãtinû... Velmi se

jim líbili a i od nich je‰tû vyfiizujeme

pozdrav a podûkování.

Jana Vráblíková

VáÏen˘ pane starosto,

jménem spoleãnosti MEPCO, s.r.o.,
Vám chci tímto podûkovat za pfiijetí al-
bánsk˘ch starostÛ a zástupcÛ Svazu ob-
cí Albánie a za zprostfiedkování odbor-
ného programu pro náv‰tûvu.

Ze závûreãného vyhodnocení studijní
cesty vypl˘vá, Ïe náv‰tûva obce Liptál
byla pro úãastníky stáÏe cenn˘m pfiíno-
sem. V‰ichni si velice váÏili konkrét-
ních pfiíkladÛ aktivit malé obce v âeské
republice, ocenili Vá‰ vfiel˘ a pfiátelsk˘
pfiístup a hlavnû ãas, kter˘ jste nám
spolu se sv˘mi kolegy vûnoval. 

Pevnû vûfiím v budoucí spolupráci.
S pozdravem a podûkováním.

V Praze dne 10. 12. 2007

Ing. Zdenûk Hu‰ek, 

jednatel a fieditel spoleãnosti Spoleãné foto pfied evangelick˘m kostelem

Zastavení u „Stromu Ïivota”

Pohled do jednacího sálu na OÚ

Pûveck˘ sbor ze Z·
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Beseda s dÛchodci 2007
V sobotu 1.prosince 2007 se konala v KZ

pfii OU tradiãní pfiedvánoãní beseda s dÛchod-

ci na‰í obce. Pfiesto, Ïe poãasí nebylo zrovna

pfiíznivé, slavnostnû vyzdoben˘ sál s vánoã-

ním stromkem pfiivítal asi 120 lidí.

V leto‰ním programu vystoupily dûti z DD

pfii Z· v Liptále, které si se sv˘mi tetami pfii-

pravily pásmo taneãkÛ a písniãek Taneãní

‰koliãka.

Vánoãní atmosféru vytvofiil Ïensk˘ sbor

Rokytenka, kter˘ pod vedením paní uãitelky

Hany Vaculíkové zazpíval nûkolik krásn˘ch

ménû znám˘ch písní a koled.

Nechybûl ani pozdrav starosty obce pana

Miroslava Vaculíka.

O dobrou náladu se pak náleÏitû postaral

pan Oto Gojn˘, kter˘ hrál, zpíval a pfiidal i nû-

kolik vtipÛ. K dobré pohodû pfiispûlo urãitû

i v˘borné poho‰tûní, které pfiipravují kaÏdo-

roãnû ãlenky komise pro OZ v kuchyni ·J pfii

Z· Liptál, jmenovitû Marcela DaÀová, Renata

·vachová a Jarmila Mikulcová.

Podûkování patfií v‰em ãlenkám komise pro

obãanské záleÏitosti a p.Vlastiku Vaculíkovi,

ktefií se zaslouÏili o zdárn˘ prÛbûh této akce,

kde se setkávají na‰i spoluobãané v pfiíjem-

ném prostfiedí a mají moÏnost si popovídat

a pobavit se. VÏdyÈ takov˘ch akcí

je v dne‰ním shonu pofiád tak málo.

Nám pofiadatelÛm zÛstane vÏdy

hfiejiv˘ pocit u srdce, Ïe jsme vyko-

nali nûco pfiíjemného pro své souse-

dy a známé.

Dokladem toho, Ïe na posezení

s dÛchodci byla dobrá nálada a po-

hoda, jsou fotografie.

Na závûr mi dovolte, abych popfiála

v‰em krásné a spokojené vánoce

v kruhu sv˘ch blízk˘ch a hlavnû pev-

né zdraví v novém roce 2008.

Marie Machalová

Náv‰tûva starosty obce na PraÏském hradû - 28. 10. 2007

Pfiedání dárku prezidentu republiky
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Postfiehy z leto‰ní soutûÏe Vesnice roku 2007
VáÏení spoluobãané, 

jako ãlen celostátní hodnotitelské komise jsem nav‰tívil v do-

bû od pondûlí 3. záfií do nedûle 9. záfií celkem 13 obcí ve v‰ech

krajích âeské republiky. Zaãínali jsme v PlzeÀském kraji a skon-

ãili v kraji Karlovarském. I kdyÏ to bylo velmi nároãné a mnoh-

dy únavné, pfiesto to bylo velmi krásné a inspirující. Bylo zají-

mavé sledovat, jak se mûní ty na‰e ãeské a moravské vesniãky,

jak se od sebe li‰í, nebo naopak jak se podobají. Mohu fiíci, Ïe

kaÏdá obec je sv˘m zpÛsobem specifická, v kaÏdé je nûco, co ne-

ní jinde. Jiné jsou vesnice jihoãeské, jiné jihomoravské a jiné ves-

niãky v podkrkono‰í. Jsou obce, které mají jenom 300 obyvatel

a jiné napfi. 1500. Nûkteré hospodafií s rozpoãtem 3 mil. Kã, jiné

s rozpoãtem 10-20 mil. Kã. S tím v‰ím se musela komise vypo-

fiádat pfii svém závûreãném hodnocení a vûfiím, Ïe se jí to podafii-

lo. Zvítûzila obec Havlovice v Královehradeckém kraji, druhá

byla Kondrac ze Stfiedoãeského kraje a tfietí Suchá Loz na

Zlínsku. Já se v‰ak nechci nyní vûnovat hodnocení, ale chci se

s vámi podûlit o nûkteré záÏitky nebo postfiehy, které mne zauja-

ly. Ne kaÏdá vûc nebo zku‰enost se dá aplikovat v jiné obci, ne-

boÈ kaÏdá má svou historii, své kofieny, své tradice a zvyky.

ProtoÏe se v‰ak fiíká, Ïe dobré pfiíklady táhnou, dávám pouze

k zamy‰lení nûkteré vûci, které jsem si poznamenal, a které by

mohly b˘t inspirací pro nás nebo i pro jiné obce v okolí.

My‰lenky a nápady pfiedkládám tak, jak jsem si je poznamenal,

bez velk˘ch slohov˘ch úprav.

Bole‰iny (PlzeÀsk˘ kraj) - Nejprve jsme obec projeli sami,

pak následovalo pfiijetí starostou a vystoupení dûtí z M·. Obec

má 672 obyvatel, po odeãtení mandatorních v˘dajÛ jí zb˘vá na

ostatní cca 1 mil. Kã. V roce 2005 získali ocenûní nejlep‰í kni-

hovna PlzeÀského kraje. Mají bohaté tradice a uvûdomují si, Ïe

to jsou vûci, které nám na‰i dûdové zanechali a my jsme povin-

ni je pfiená‰et dál. V základní ‰kole se pot˘kají s nedostatkem dû-

tí a platí dojíÏdûjícím ÏákÛm a dûtem, které nastoupí do 1. roã-

níku pfiíspûvek 30 Kã dennû. V M· mají naopak 25 dûtí.

âlenové modeláfiského klubu se nám pochlubili, Ïe to co dûlají,

je stojí hodnû ãasu, ale na druhé stranû mají ze své práce radost.

RovnûÏ jsou hrdi na svou kroniku a vyslovili názor, Ïe to jsou

velké poklady. âlenové sportovního klubu nám pfiipomnûli, Ïe

se zde dûti uãí povinnostem, uãí se organizovat si ãas a to má

pak vliv na formování dítûte. Zástupce zemûdûlcÛ hovofiil o spo-

lupráci s obcí, v rámci moÏnosti pfiispívají na opravy komunika-

cí, podílejí se na seãení trávy a na zimní údrÏbû. Hasiãi chodí

zvát na hasiãsk˘ bál v krojích.

RaÏice (Jihoãesk˘ kraj) - Starosta nás pfiivítal v historickém

kroji, následovala prohlídka knihovny a procházka obcí. Dále

pak prohlídka koÀské stáje (12 koní), kdy byla moÏnost projíÏì-

ky na koÀsk˘ch saních. Poté byla prohlídka koÀského ranãe, kde

mají ustájeno v zimû i v létû 62 koní. Zde je moÏno rekreace

rodin s dûtmi, uãí se jezdit na koních, vhodné i pro zdravotnû po-

stiÏené. Poté byla prezentace obce, kde nám promítli krásn˘ ani-

movan˘ film, kde si dûti samy vyrobily postaviãky (foto-

aparátem se udûlá za sebou 60 fotek a pak se to na poãítaãi

zpracuje). KaÏdoroãnû pofiádají dobrovolné brigády mládeÏe pfii

úklidu pfiírodního amfiteátru a vefiejného prostranství. Obec má

Ïivnostensk˘ list na zemní práce a vlastní lÏicové rypadlo. Jsou

si vûdomi, Ïe není v‰echno ideální, ale kaÏd˘ rok se snaÏí udû-

lat nûco navíc, a aby to co se udûlá nebo opraví, bylo také i vy-

uÏíváno.

Kondrac (Stfiedoãesk˘ kraj) - Komise byla pfiijata

Blanick˘m rytífiem, pfii prezentaci bylo pfiítomno 21 zástupcÛ

obce. Obec získala v soutûÏi o nejlep‰í www stránky „Zlat˘ erb

2005“ 4. místo a na sv˘ch stránkách mají za mûsíc 2700 náv‰tûv.

Tradiãnû dûlají vánoãní v˘stavu, kde se vystavuje cukroví, vá-

noãní ozdoby, malovánky a pfiedvánoãní ãas zaãíná slavnostním

rozsvícením vánoãního stromu, kde je pfiítomno velké mnoÏství

lidí. ¤íkají, Ïe moÏná jejich obec není nejpûknûj‰í, ale kdyÏ se

sejde u stromeãku více neÏ 200 lidí, je to pro nû víc, neÏ kdyby

mûli vydláÏdûnou vesnici a lidé kdyby nemûli zájem. Dobrou

spolupráci obce a spolkÛ umoÏÀuje ãlenství mnoha obãanÛ ve

více sdruÏeních zároveÀ. To platí i pro ãleny zastupitelstva.

Studenec (kraj Vysoãina) - JiÏ pfied obecním úfiadem ãekala

velká skupina obãanÛ i zástupcÛ obce, ãlenové komise byli pak

posazeni stfiídavû mezi zastupitele a ãleny spolkÛ. Následovalo

pfiedstavení obce a pûkná prezentace z videokazety „Studenec

vás vítá“. Zastupitelstvo se schází kaÏd˘ch 14 dnÛ k pracovním

poradám, vÏdy se snaÏí b˘t alespoÀ 1 aÏ 2 kroky pfied ostatními.

Ve ‰kole mají 2 tfiídy pro 1. aÏ 5. roãník, spoleãn˘ je 2. a 3. roã-

ník a v dal‰í tfiídû jsou dûti prvního, ãtvrtého a pátého roãníku.

Padla i otázka, jak se dívat na dne‰ní mládeÏ, zda dûti netráví

pfiíli‰ mnoho ãasu na poãítaãi a zda by nebylo dobré to nûjak˘m

zpÛsobem usmûrÀovat. V obci mají zásadu, Ïe se nedívají na po-

litické strany, ale Ïe se dívají na v˘sledky své práce. Nov˘ rok

vÏdy zahajují setkáním a ohÀostrojem. Scházejí se pfii jarním

úklidu a mají i svátek Oslava dne uãitelÛ. Pfiedsedové spoleãen-

sk˘ch organizací jsou také ãleny pracovní skupiny pro obnovu

vesnice. Dobrovolná práce obãanÛ je nejvíce vidût pfii celkové

údrÏbû obce, péãe o pfiedzahrádky a na vzhledu vlastních stave-

ní v prÛbûhu celého roku. Obãané z vlastní iniciativy upravují

okolí sv˘ch rodinn˘ch domkÛ, pfiiãemÏ vyuÏívají poradenskou

ãinnost poskytovanou obcí. Obec vykoupila pro v˘stavbu rodin-

n˘ch domkÛ i nûkteré pozemky od soukrom˘ch vlastníkÛ, kde

chce vybudovat inÏen˘rské sítû. Obec má i zpracovanou doku-

mentaci „Dfieviny rostoucí mimo les“, která fie‰í jak evidenci,

tak i údrÏbu jednotliv˘ch stromÛ.

Terezín (Jihomoravsk˘ kraj) - V budovû OÚ se hned

u vchodu nachází stylov˘ stÛj s typick˘mi domácími v˘robky

a v˘zdobou, mûlo by to „uklidnit“ obãany pfii náv‰tûvû OÚ.

Hned v pfiízemí je knihovna a malé muzeum, kde je soustfiedû-

no rÛzné náfiadí, pracovní pomÛcky a nástroje, které se dfiíve

pouÏívaly. Starostka poznamenala: „CoÏpak na‰e generace si to

je‰tû pamatuje, ale budou to znát na‰e dûti a vnuci?“ Mají vlast-

ní program za kaÏd˘ dÛm zasadit jeden strom. Radní mají roz-

dûlené úkoly, jeden má na starosti VO, druh˘ stavební vûci

a podnikatele, tfietí sportovní areál apod. Zastupitelstvo je pûti-

ãlenné, vÏdy se snaÏí domluvit, nikdo se nikdy nezdrÏuje, kaÏd˘

se musí rozhodnout buì ano nebo ne. Mají sloÏenou krásnou bá-
seÀ o své obci „Z lásky k Tobû…“. Jsou malinká obec, razí hes-

lo co si neudûlají sami, to nemají. Zastupitelstvu obce se podafii-

lo vysvûtlit obãanÛm my‰lenku nutného pfiínosu vlastní práce,

a tím ‰etfiení finanãních prostfiedkÛ obce. Pfied vefiejn˘m zasedá-

ním zastupitelstva jsou obãané rozhlasem poÏádáni o pfiedloÏe-

ní návrhÛ a pfiipomínek. Vût‰ina obãanÛ si je vûdoma, Ïe práce

t˘kající se vlastní obce, spokojeného Ïivota a zábavy nikdy ne-

konãí. Stále jsou sbírány námûty a podnûty pro dal‰í práci. 

Suchá Loz (Zlínsko) - Mají krásnou knihovnu, kde vym˘‰lí

stále nûco nového. V obci mají velké mnoÏství spolkÛ. Velmi

originálním spolkem jsou Hro‰i - spolek v‰ech, ktefií váÏí víc neÏ
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100 kilo. Dále jsou to Medvûdi nad 70 kilo a Komáfii pod 70 ki-

lo. V‰ichni se pravidelnû scházejí a pofiádají spoleãné akce. Po

revoluci postavili kostel za 14 a pÛl mil. Kã a v‰echny peníze se

vybraly mezi obãany a sponzory. V obci není neobvyklé vyhlá-

‰ení brigády a podílejí se na nich v‰echny spolky. Spolky jsou

v˘raznû podporovány finanãnû, ale pouze za práci, kterou vyko-

nají na brigádách pro obec a vefiejn˘ prospûch. Zadarmo nikomu

nic nedávají. KvÛli vandalství ze soboty na nedûli u jedné res-

taurace si zastupitelé rozebrali sluÏby, kde dbají na dodrÏování

pofiádku. O my‰lenky obnovy venkova se stará skupina pfii za-

stupitelstvu, která v diskuzích navrhuje dal‰í smûfiování obce.

Spolupráce s obãany je na velmi dobré úrovni, obãané se v hoj-

ném poãtu úãastní jednání zastupitelstva. RovnûÏ v˘bory zastu-

pitelstva pfiiná‰í návrhy na zlep‰ení. Pfii zji‰Èování názoru obãa-

nÛ na rÛzné vûci pouÏívají ankety v obecním zpravodaji nebo

zastupitelé obchází „svoje“ úseky v obci, v obchodû b˘vá an-

ketní krabice, hlasuje se i pfies internet. Pfii hlub‰ím problému

pofiádají vefiejné diskusní setkání k vyjasnûní problému (napo-

sled ke stûhování ‰kolky).

Závi‰ice (Moravskoslezsk˘ kraj) - Pfii pfiedstavování obce

starosta poznamenal, Ïe práce se nedá dûlat jen tak, a Ïe je tfieba

se o ni podûlit. Jsou zapojeni do programu „Miliarda stromÛ pro

Zemi“. JiÏ fiadu let vítají spoleãnû nov˘ rok pfied OÚ, pro rok

2007 vydali men‰í nástûnn˘ kalendáfi, kde jsou zábûry z obce

a jejího okolí. Velmi jim rovnûÏ pomáhají i vitální dÛchodci, kte-

fií se pfiímo nabízejí k pomoci na OÚ.

Rouské (Olomouck˘ kraj) - Komise byla pfiijata v krásnû vy-

zdobeném kulturním domû, kde bylo pfiítomno více neÏ 40 ob-

ãanÛ. Byly zde i ukázky pletení ko‰íkÛ, ruãní vy‰ívání apod.

Vût‰ina obãanÛ mûla triãka s nápisem Rouské. Poté asi 35 ob-

ãanÛ a úãinkujících zazpívalo svou vlastní hymnu. Mají zde

spolek pro uchování místních tradic a fiemesel, kter˘ pofiádá v˘-

stavy, kurzy a dal‰í spoleãenské akce. KaÏd˘ spolek v obci do-

stává ãástku 10.000,- Kã. RovnûÏ mají svou vlastní báseÀ

„Vyznání mé rodné vsi“. Dûti chodí do sousední Z· V‰echovice

a obec za to platí roãnû 5.500,- Kã na Ïáka. Obec pofiádá kaÏd˘

rok soutûÏ o nejhezãí kvûtinovou v˘zdobu oken, balkonÛ
a pfiedzahrádek nebo soutûÏ o nejhezãí vánoãní v˘zdobu.

Mora‰ice (Pardubick˘ kraj) - V Z· je 220 dûtí, z toho do-

jíÏdí 80%. Neinvestiãní náklady na jednoho Ïáka mají 3.000,-

Kã. Tradice nemají, a tak se snaÏí vymyslet nové. ·kola vydá-

vá svÛj vlastní ãasopis Tfiesk, kter˘ popisuje Ïivot a dûní ‰ko-

ly a obce. V‰echny komise v obci fungují dobfie, napfi. ekolo-

gická hlídá stav stromÛ a stav zelenû celkovû a vydává

rozhodnutí o jejich kácení a následné obnovû. V pfií‰tím roce

mají v plánu na ‰kolní zahradû zbudovat otevfiené venkovní

posezení, které bude slouÏit za pûkného poãasí k alternativním

zpÛsobÛm vyuãování.

Havlovice (Královehradeck˘ kraj) - Pfiivítání ve velkém

kulturním sále, pfiítomni zástupci v‰ech spolkÛ (hasiãi, myslivci,

rybáfii, skauti atd.) a kaÏd˘ spolek zde mûl svou v˘stavku. Pro

stavebníky prodávají v obci zasíÈované pozemky v cenû 120,-

Kã/m2. Za odpad vybírají poplatek 400,- Kã na obãana. Pfii

v‰ech kulturních a sportovních akcích je velká úãast. Mají dlou-

holetou tradici setkání spoluobãanÛ na ·tûdr˘ den a dále se schá-

zejí k ukonãení roku na Silvestrovském bûhu. Chloubou obce je

velk˘ sportovní areál pro 16 druhÛ sportÛ. TJ Sokol pofiádá roã-

nû více jak 40 nejrÛznûj‰ích akcí a turnajÛ a jeho ãlenové od-

pracují pfies 3000 brigádnick˘ch hodin. Na schÛze zastupitelstva

chodí 50 - 80 obãanÛ. Obec jiÏ 8 let peãuje o zeleÀ, která se na-

chází podél hlavní silnice, která je sice v majetku Králove-

hradeckého kraje, ale péãe z jejich strany je nulová. Proto obec

zakoupila 2 kfiovinofiezy a ze sv˘ch prostfiedkÛ hradí práci míst-

ního obãana, kter˘ 3x za sezonu oseká pfiíkopy po obou stranách

silnice v délce 3 km.

Boskov (Libereck˘ kraj) - Pfii pfiijetí bylo pfiítomno 14 zá-

stupcÛ obce vãetnû církví a spolkÛ. V obci je 9 funkãních spol-

kÛ a v‰ichni dobfie spolupracují. Pokud se t˘ká pfiíspûvkÛ na rÛz-

né charitativní organizace, neposílají peníze na úãet, ale vytypují

si urãité zafiízení, s kter˘m se spojí a peníze pfiedají osobnû. Mají

uchovan˘ fond 600 star˘ch fotek a mají své reklamy ve v‰ech

dostupn˘ch publikacích a broÏurách. Pfiíkladná je i obûtavost

obãanÛ. Po povodních v roce 2002 vybrali na jednu obec více

neÏ 100.000,- Kã. Ve stejné v˘‰i byla i sbírka na kostel, i pomoc

jedné rodinû po poÏáru. Na obecním úfiadû mají vytvofien chalu-

páfisk˘ betlém, kde jsou zobrazeny jednotlivû v‰echny chalupy

v obci. PÛsobí zde i Spolek stálého zdraví, kter˘ pofiádá pro své

pfiíznivce zajímavé akce.

Vûdomice (Ústeck˘ kraj) - Velmi pûkná obec, po pfiíjezdu ko-

mise následovala projíÏìka po obci a prohlídka sportovního areá-

lu jachtafiÛ u Labe. Pfii knihovnû mají Klub mlad˘ch novináfiÛ, ne-

investiãní náklady za Ïáka platí 4.700,- Kã. V̆ bory se schází

jedenkrát za mûsíc, v‰echny mají zpracované ãtvrtletní plány ãin-

nosti, na kaÏdé ãtvrtletí má kaÏd˘ 5-7 úkolÛ. V prÛbûhu v˘stavby

vesnice je vÏdy dbáno na to, aby docházelo k souladu se zastavo-

vacím plánem. KaÏd˘ zámûr v˘stavby je se stavebníky pfied zpra-

cováním projektové dokumentace konzultován nad skicou tak,

aby nedocházelo k poru‰ení zámûru územního plánu. Na to dohlí-

Ïí stavební v˘bor obce, jehoÏ ãleny jsou zku‰ení lidé se stavebním

vzdûláním. RovnûÏ dlouholetou tradicí je rozsvícení vánoãních

stromÛ v obou ãástech obce.

Královské Pofiíãí (Karlovarsk˘ kraj) - Po pfiíjezdu do obce

nastoupila celá komise do pfiipraveného terénního vozu VISA

a následovala prohlídka povrchového uhelného dolu.

Následovalo pfiedstavení obce pomocí videokazety. Pan starosta

v úvodu poznamenal, Ïe v obci, která v dÛsledku dÛlní ãinnosti

byla urãena k postupnému zániku, nachází nyní domov stále ví-

ce spokojen˘ch obyvatel. Dále se nám svûfiil, Ïe kdyÏ zde pfied

30 lety pfii‰el do této obce, Ïe si povzdechl: „ KéÏ bych se nûkdy

doãkal toho, Ïe tato obec bude nûkdy vypadat jako ty krásné mo-

ravské vesniãky“. Byly zde budovy s rozbit˘mi okny a jak sám

fiíká, jak jsou rozbitá okna, tak zkáza postupuje rychle kupfiedu.

A jestliÏe vám nûkdo dlouhá léta fiíká, Ïe se to bude stûhovat ne-

bo bourat, a kdyÏ se tam nedávají Ïádné peníze, tak zákonitû na

to ãasem dojde. Ale to je spí‰e smutná vûc neÏ radostná. Pan sta-

rosta dále prohlásil, Ïe mají takovou vizi: „Spokojen˘ ãlovûk
Ïijící v krajinû, které se vrací její krása“ a dále dodal:

„Spokojen˘ ãlovûk je kdyÏ má práci a tím i v˘dûlek, kdyÏ má

kde bydlet a kdyÏ Ïije v krásném a pfiíjemném prostfiedí“.

V minulém roce bylo dokonãeno sídli‰tû 27 rodinn˘ch domÛ.

Jedná se vÛbec o první stavby pro bydlení postavené v obci po

50 letech. Jinak se zde domy pouze bouraly. K pfiilákání staveb-

níkÛ prodávají zasíÈované pozemky za cenu 100,- Kã/m2. Pokud

stavebník v‰ak nezaãne stavit a nezkolauduje do 3 let, zvy‰uje se

mu cena pozemku o 100,- Kã/m2 roãnû. Nutno v‰ak podotknout,

Ïe rozpoãet této obce se pohybuje vysoko nad prÛmûrem jin˘ch

obcí stejné velikosti.

Miroslav Vaculík, starosta
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Spoleãenská  kronika
ÎIVOTNÍ JUBILEA

LEDEN - ÚNOR - B¤EZEN 2008

60 let

leden Kovafiãík Alois, Háj

Mrlina Zdenûk, Pod Hranicí

·tefková AneÏka, Na ·pici

Pecuch Jaroslav, Pusté

Kocourek Alois, Dolansko

únor Tuãníková Lydie, Stfied

Davídková Jana, Dolansko

bfiezen Kováfi Jaromír, Dolansko

Cedidla Pavel, Stfied

Vaculík Miroslav, Hofiansko

65 let

leden Tomanová RÛÏena, Dolansko

únor Tuãníková Ludmila, Sadová

70 let

leden BlaÏová Hana, Hofiansko

únor Valcháfiová Blanka, LÛÏko

Tkadlecová AneÏka, LÛÏko

bfiezen GerÏa Karel, Hofiansko

75 let

leden La‰tovicová Vlasta, Stfied

únor LaÏa Jaroslav, Dolansko

80 let

leden Bûlíãková Marie, Lopuník

bfiezen Mike‰ová Franti‰ka, Stfied

Jufiicová Jaroslava, Sadová

81 let

bfiezen Pivodová Eva, Stfied

Vaculíková Julie, Sadová

La‰tovica Karel, Stfied

82 let

únor Kovafiãíková Anna, Háj

83 let

únor Smilek Josef, Lopuník

Krumpochová Drahomíra, Dolansko

86 let

leden ¤eha Josef, Na Hranici

bfiezen Obadal Josef, Sadová

Vaculíková Jarmila, Hofiansko

88 let

leden VychopÀová Ludmila, Lopuník

únor GerÏová Vlasta, Lopuník

89 let

únor Smilek Josef, Dolansko

bfiezen GerÏa Karel, Lopuník

90 let

bfiezen MatûjÛ Franti‰ka, Dolansko

98 let

bfiezen Obadalová Veronika, Dolansko

OslavencÛm srdeãnû blahopfiejeme!

V minulém ãísle zpravodaje vinou tiskové chyby nebyla

uvedena jubilantka, paní Marie HrtáÀová z Dolanska,

která v listopadu 2007 oslavila 88 let. Za vzniklou chybu

se omlouváme a dodateãnû pfiejeme hodnû zdraví 

a spokojenosti!

S≈ATKY 2007
záfií ·krobánková (Cedidlová) Pavlína, Dolansko

fiíjen MUDr. Martin Dostál

Trusinová (Miku‰ová) Miroslava

P¤IHLÁ·ENI 2007

srpen Nohavica Petr, Pusté

listopad Jungwirthová Jana, Stfied

ODHLÁ·ENI 2006 

fiíjen Trusinová Miroslava, Dolansko

listopad Mintálová Andrea, Mintál Jaroslav, Háj

NAROZENI 2007

fiíjen Vinkler Jakub, Stfied

RodiãÛm blahopfiejeme! 

ÚMRTÍ 2007

listopad Kubíãek Vladimír, Pod Hranicí

PozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.

POâET OBYVATEL:

Ke dni 12. 12. 2007 Ïije v obci 1423 obyvatel, 

z toho 705 muÏÛ a 718 Ïen.

Poãet pfiístupÛ na www.liptal.cz 
ke dni 12. 12. 2007 - 8013.
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Jen kytiãku kvûtÛ na hrob mÛÏeme dát,
chviliãku postát a ti‰e vzpomínat ...

17. prosince 2007 uplynulo 35 let od úmrtí
pana  
Bofiivoje Blanarãíka z Liptálu - Obory
S láskou vzpomíná manÏelka, syn a dcera
s rodinami.

Za Odrama v Pust˘ch stále svou píseÀ si ‰umí les,
nad domovem Va‰im dál skfiivan zpívá v poli
a nám na Vás v‰echny, dûdo,
vzpomínka zapomenout nedovolí

Dvacet let uÏ tomu 
co zlaté slunko aÏ za kopec se k spánku uklání
a na dvorku u chaloupky nesly‰et Vá‰ hlas,
jen koníãkÛ tiché zarÏání

Dne 30. prosince 2007 vzpomínáme 20 let
odchodu na‰eho dûdy, tatínka, tchána, pana
Jana GerÏi z Liptálu - Oder.

TaktéÏ jsme 24. listopadu 2007 vzpomnûli
20 let náhlého odchodu jeho dcery, na‰í ma-
minky, babiãky, manÏelky, sestry a ‰vagrové,
paní
Marie Valcháfiovéz Liptálu Stfied.

Na oba s úctou vzpomíná celá rodina GerÏova, Valcháfiova
a dcera a sestra Emilie ·krabánková s rodinou.

ADVENTNÍ  KONCERT 
Uskuteãnil se v nedûli 9. prosince 2007 v 15 hodin ve „stole-

tém“ evangelickém kostele v Liptále. Navázali jsme tak na no-

vou tradici z prosince loÀského roku. Pfiedstavila se v nûm opût

místní hudební tûlesa: Sbor Ïen Rokytenka, dûti Z· Liptál, M·

Liptál, kytarové duo Jara Londa a Honza GerÏa, Pûveck˘ sbor

âCE Liptál, Dechová hudba Liptalanka, a dal‰í. Slovem pro-

vázel pan faráfi Mgr. Jan Hudec. Na‰í snahou bylo oslovit kro-

mû na‰ich místních i nûkterého z „profesionálních“ varhaníkÛ,

aby v‰ichni posluchaãi mohli cele ocenit opravené kostelní var-

hany. Dûkujeme v‰em za hojnou úãast i za pfiíspûvky do dob-

rovolného vstupného a pokud se nûkdy vloudila malá chybiã-

ka, jistû tomu nikdo nepfiikládal Ïádnou dÛleÏitost. Dûkujeme

za to, Ïe jsme mûli  moÏnost v‰ichni spoleãnû si pfiipomenout

poslání vánoãních svátkÛ. V̆ tûÏek byl vûnován Základní ‰kole

Liptál na zakoupení dataprojektoru. V‰ichni úãinkující se tû‰í

se na setkání s Vámi v pfií‰tím roce!                Jana Vráblíková
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Franti‰ek âuba: Dotace nejvíce demoralizují zemûdûlce
Doc. Ing. Franti‰ek âuba, CSc.

- rodák z Bfiezové, narozen 23. ledna
1936

- Ïenat˘, má dceru a syna
- stfiední ‰kolu vystudoval v Opavû
- v roce 1960 promoval na Vysoké ‰ko-

le zemûdûlské v Praze, fakultû pro-
voznû-ekonomické

- pÛsobil jako agronom v JZD Bfie-
zÛvky

- poté nastoupil na Okresní národní
v˘bor jako zástupce vedoucího zemû-
dûlského odboru

- v letech 1963 aÏ 1990 byl pfiedsedou
JZD Slu‰ovice

- v roce 1990 ze slu‰ovického druÏstva
ode‰el

- v souãasnosti je doc. âuba v dÛchodu
a jak sám fiíká, nemá Ïádné koníãky,
neboÈ ho bavilo jen to, co dûlal dfiíve

- nepovaÏuje za podstatné fiídit se v Ïi-
votû jak˘mkoliv heslem

Slu‰ovice a Franti‰ek âuba. V osm-

desát˘ch letech minulého století dva

pojmy, které spolu nerozluãnû souvise-

ly. Letopoãet se v této a pfiilehl˘ch ob-

cích poãítá na dobu „pfied âubou a po

âubovi“. Dnes se jednasedmdesátilet˘

b˘val˘ pfiedseda JZD Slu‰ovice uzavírá

pfied novináfii, protoÏe, jak tvrdí, infor-

movali o událostech, které se nikdy ne-

udály a Ïádn˘ z novináfiÛ se za to nikdy

neomluvil. K novodob˘m Slu‰ovicím

nemá doc. âuba Ïádn˘ zvlá‰tní vztah,

dokonce nepociÈuje ani Ïádnou zvlá‰tní

lítost ãi nostalgii. Kdyby Slu‰ovice exi-

stovaly dál, tak by se produkce b˘valé-

ho druÏstva podle odhadÛ ekonomÛ

v 21. století pohybovala kolem sta mi-

liard korun…

Zemûdûlstvím h˘bou dotace a náfiky
zemûdûlcÛ rostou rychleji neÏ produk-
ce. Co si o tom, pane docente, myslíte?

Za prvé si myslím, Ïe dotace nejvíce

demoralizují zemûdûlce. Mnozí zemû-

dûlci na nû ãekají a bojují o nû, ale

správnû by mûli hledat cesty, jak sníÏit

náklady a zv˘‰it produkci. PoloÏme si

tedy otázku, proã dotace jsou? Existují

proto, Ïe zemûdûlci nedostávají za své

v˘robky zaplaceno tolik, kolik jim prá-

vem náleÏí. Pfied tfiiceti lety se prodáva-

lo obilí za cenu 2.500 aÏ 3.000 korun za

tunu. V loÀském roce se prodávalo také

za stejnou cenu, ale ceny vstupÛ stále

rostly. Je to tûÏké vykofiisÈování zemû-

dûlcÛ spoleãností. Je správné, Ïe zemû-

dûlci dostávají uÏ nûkolik desetiletí stej-

né peníze? Ne, není to správné. A ten

rozdíl je fie‰en právû cestou dotací.

Zemûdûlci mají na dotace nárok a musí

je dostat. Systém financování je ‰patnû

nastaven˘, nicménû v leto‰ním roce se

ukázalo, Ïe se situace zmûnila a cena

obilí vzrostla na 6 aÏ 7.000 korun.

JenomÏe tento stav je v pofiádku pro
zemûdûlce, ale pro spotfiebitele uÏ je to
hor‰í.

Pro spotfiebitele? Dostanou pfieci

vy‰‰í mzdy. Je nesmysl, aby se zv˘‰ila

Ïivotní úroveÀ lidí tím, Ïe se sníÏí ceny

zemûdûlsk˘ch v˘robkÛ a doplatí na to

zemûdûlci. TakÏe správné je postavit

ceny na úroveÀ odpovídající pomûru

ostatním cenám. âeské zemûdûlství za-

niká a dost moÏná zanikne. V roce

1989 vykazovalo produkci ve v˘‰i 108

miliard korun a v souãasné dobû je to

67 miliard korun. Zemûdûlská produk-

ce klesla fiádovû o 40 procent a anal˘zy

do budoucnosti hovofií o pouh˘ch ãtyfii-

ceti miliardách.

Slu‰ovice na hranû
Jak to, Ïe Slu‰ovice byly v teh-

dej‰í dobû tím, ãím byly?

Slu‰ovice se rozvíjely, protoÏe jsme

si vytvofiili systém, kter˘ umoÏnil fun-

gování tohoto podniku. Bylo nám jed-

no, jestli vyrábíme obilí nebo pneuma-

tiky. Prostfiednictvím oddûlení Exkurze

a praxe jsme kaÏdému dali moÏnost na-

hlédnout do nitra fungujícího podniku.

Doslova v‰echno bylo k dispozici.

¤íká se, Ïe jste mnohdy balancoval
na hranû zákona.

Ano, vyuÏívali jsme celého prostoru,

kter˘ zákon dával. Mnozí lidé nám vy-

t˘kali, Ïe jsme dostávali od minister-

stev dotace a devizové prostfiedky. Ani

jedno, ani druhé není pravdivé.

Nedostali jsme ani tolik prostfiedkÛ, ko-

lik by nám právem náleÏelo. Agro-

kombinát Slu‰ovice ve velkém vyváÏel

a dováÏel produkty ze zahraniãí. V té

dobû jsme uzavfieli 16 kooperaãních

smluv se zahraniãím, coÏ nás opravÀo-

valo k v˘vozu a dovozu zboÏí. A jak to,

Ïe ti druzí to nemûli a my ano? Rozdíl

byl pouze v tom, Ïe na získání takové

kooperaãní smlouvy bylo potfieba dva-

ceti tfií souhlasÛ, a abychom je získali,

tak jsme museli vstoupit devadesát

‰estkrát do rÛzn˘ch kanceláfií. Nûktefií

ztroskotali uÏ u pátého podpisu…

Také se tvrdí, Ïe vám bylo jedno, co
ãlovûk dûlal, ale hlavnû kdyÏ mûl chuÈ
pracovat…

U nás bylo spoustu lidí vylouãen˘ch

z tehdej‰í komunistické strany, ktefií ne-

mûli moÏnost pracovat v jin˘ch podni-

cích. Tato skuteãnost nám nevadila, pro

nás bylo dÛleÏité, co umí. A pokud se

jedná o vzdûlání, bylo nám jedno, ja-

kou má vysokou ‰kolu. DÛleÏité bylo,

Ïe ji absolvoval, vytvofiil si nádhled

a my jsme ho potom testovali, pro ja-

kou funkci má dispozice.

Známé je Va‰e „koleãko“…

Ano, kaÏd˘ novû pfiíchozí absolvoval

v podniku pÛlroãní nebo roãní praxi

a nám ‰lo o to, abychom zjistili, k ãemu

má dispozice. Vûdûli jsme, Ïe dobr˘ch

manaÏerÛ je jenom pÛl procenta, takÏe

z dvou set lidí jenom jeden byl ten, kte-

r˘ byl schopen fiídit ostatní. Ale ti dal‰í

dokázali zase nûco tvofiit, takÏe proto

jsme museli identifikovat, kdo co umí.

Je dÛleÏité dát lidi na takové místo, kte-

ré jim vyhovuje. Ale také jsme se po-

chopitelnû mohli splést, proto jsme

v‰echny pracovníky jednou za ãtvrt ro-

ku vyhodnocovali. Obodovali jsme je

a kdyÏ nûkdo dostal více neÏ ãtyfii a pÛl

bodu, byl pfiefiazen do vy‰‰í funkãní ne-

bo platové kategorie. A naopak, kdo

získal ménû neÏ tfii body, byl pfiefiazen

do niÏ‰í funkãní nebo platové katego-

rie. Pochopitelnû se mohl dále vypraco-

vat. Jeden z námûstkÛ byl tfiikrát sesa-

zen a opût se na toto místo dokázal

vrátit.

Lacinû koupit, draze prodat
Znáte osudy lidí, se kter˘mi jste spo-

lupracoval?

Ano, naprostá vût‰ina z nich si vede

zdatnû. Jmenoval bych napfiíklad spo-

leãnost SWS Slu‰ovice a je fiada sou-

krom˘ch firem, kde si na‰i odchovanci

vedou dobfie. Problém v‰ak vidím

v tom, Ïe vynikající manaÏefii si vytvo-

fií mal˘ podnik, kter˘ pfiinese miliony
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korun a pfiitom by byli schopni fiídit fir-

mu s miliardov˘m obratem.

Jak se ãlovûk mÛÏe dostat k penû-
zÛm?

Dvûma zpÛsoby. Buì nûkde nûco la-

cinû koupí a draze prodá, nebo je na

pracovi‰ti, ve kterém neustále nûco

zlep‰uje, sniÏuje náklady, zvy‰uje pro-

dukci a produktivitu práce. Ta druhá

moÏnost ale v âesku nepfievaÏuje. Chy-

bí zkrátka systém, kter˘ ãlovûka samot-

ného nutí k tomu, aby hledal úspûch

v tom, Ïe vytvofií nûco lep‰ího. A navíc,

kaÏd˘ ãlovûk je orientován tak, aby vy-

dûlal veliké peníze, aby rychle zbohatl.

Nikoliv aby se rozvíjela jeho firma.

KdyÏ je‰tû fungovaly Slu‰ovice, tak

v‰echno, co mûly k dispozici, dávaly

kaÏdému.

Ne(za)placené pokuty
Slu‰ovick˘ úspûch byl tvrdû vykou-

pen pokutami. Které patfiily mezi nej-
známûj‰í?

Napfiíklad ta za známou ãtyfiproudo-

vou silnici. Nejen Ïe jsme ji postavili,

ale i zaplatili a je‰tû jsme museli zapla-

tit pokutu za to, Ïe jsme ji zaplatili.

A dÛvod? Její v˘stavbu jsme financo-

vali z provozních prostfiedkÛ, nikoliv

ze zisku. Silnice stála sto milionÛ korun

a pokuta byla padesát milionÛ. A dál,

ve Zlínû jsme postavili DÛm zeleniny

a za nûj jsme mûli zaplatit 46 milionÛ

pokuty. Proã? ProtoÏe jsme provozova-

li ãinnost, která údajnû nebyla v soula-

du se zákonem. Roãnû k nám v prÛmû-

ru pfii‰lo asi sedmdesát kontrolorÛ.

Kolik jste tedy na pokutách zaplatili?

Minimum, a navíc jsme nezaplatili

ani pokutu za zmiÀovan˘ DÛm zeleni-

ny. KdyÏ jsem ve Slu‰ovicích zaãínal,

tak jsem vûdûl, Ïe nebudeme mít od

státu klid, a proto jsem hledal zpÛsob,

jak revizím odolat. Kdyby Slu‰ovice

stagnovaly, tak by nás nechali v klidu,

ale my jsme zabezpeãovali rozvoj

a bylo jasné, Ïe po nás pÛjdou.

Tajemství boje proti pokutám bylo pro-

sté, dopfiedu jsme si pfiipravovali pod-

mínky pro to, abychom odvedli státu

více financí a oni nám museli peníze

vracet.

Dráha a univerzita
V souãasnosti probíhají Ïhavé dis-

kuse na téma slu‰ovická dostihová
dráha. Kde je vlastnû jádro problému?

Pfied lety jsme ji nevyÀali z pÛdního

fondu a z toho dÛvodu plynou neustálé

problémy. Tehdy bychom to velmi rádi

provedli, ale platily jiné pfiedpisy, pod-

le kter˘ch v‰echno to, co mûlo drn, ne-

mohlo b˘t z pÛdního fondu vyÀato.

A dostihová dráha byla oseta trávou.

Nicménû za tûch patnáct let tyto pro-

blémy uÏ mohl kaÏd˘ levou rukou i pfii

polospánku vyfie‰it tak, aby dostihová

dráha byla z pÛdního fondu vyÀata

a vyuÏita.

Jak˘ názor máte na vznik univerzity
ve Zlínû?

Domnívám se, Ïe univerzita je jed-

ním z nejlep‰ích podnikÛ, kter˘ ve

Zlínû je. Po zlikvidování obuvnického

prÛmyslu tam není prakticky nic. Ve

Slu‰ovicích platilo, Ïe manuelní pra-

covník vytvofií podniku zisk v rozsahu

stovek korun, stfiedo‰kolák tisícÛ korun

a vysoko‰kolák v rozsahu milionÛ ko-

run. âesko zkrátka potfiebuje víc vyso-

ko‰kolákÛ.

Co také pfii rozhovoru zaznûlo…

Jeho vztah ke Slu‰ovicím…

- Nikdy, kdyÏ na takovou otázku odpo-

vídám, nedokáÏi vyjádfiit své pocity.

Slu‰ovice dnes…

- To, Ïe to je dnes jinak, je vûcí ná-

stupcÛ. Ne moje. NepociÈuji lítost.

Podnikání…

- Bylo naznaãeno, Ïe pokud zÛstanu ve

Slu‰ovicích, tak nebudu mít Ïádné

dal‰í moÏnosti podnikání.

KdyÏ se fiekne Alois Samoh˘l…

- Pan Samoh˘l je ãlovûk, kter˘ mne

nejvíce pfievezl, ale v tom dobrém

slova smyslu.

Co nyní dûlá docent âuba…

- Co já mÛÏu v sedmdesáti dvou letech

dûlat? Nikdo nic nechce. Proã to tak

dramatizujete.

Vztah ke zlínskému regionu…

- Tak v nûm bydlím a hotovo, to je

v‰echno.

Názor na tváfi Zlína…

- V ãem myslíte, Ïe se Zlín zmûnil? Za

tolik let toho tolik asi nepostavili.

Názor na dne‰ní dobu…

- Îiji ve spoleãnosti, která existuje.

Názor na vstup âR do EU…

- Jednoznaãnû kladn˘. Pro v‰echny,

i pro zemûdûlce.

Co se o Slu‰ovicích a o âubovi fií-

ká…

- V̆ kladní skfiíÀ socialismu.

- âuba dal práci v‰em, kdo ji chtûli

a umûli dûlat, nic jiného ho nezajímalo.

- Nejvût‰í chybou Slu‰ovic byla jejich

úspû‰nost.

„Firemní partner” 10/2007

Vala‰i pláãou: Slivovice je málo i tak v prosinci konãíme,“ dodal Orság.

·patné a dobré sezony v pálenicích

pr˘ mají svou periodicitu. „Dá se fiíct,

Ïe se stfiídají kaÏd˘ druh˘ rok. Letos to

nevy‰lo, dá se tedy oãekávat, Ïe pfií‰tí

rok to bude daleko lep‰í,“ vûfií Orság.

On sám v pálenici na Jasence pracuje

uÏ od roku 1990 a nejlep‰í sezonu tady

spolu s kolegy zaÏil pfied ãtyfimi lety.

„Tehdy jsme zaãali v záfií a pálili jsme

aÏ do kvûtna následujícího roku. To uÏ

byl zase opaãn˘ extrém,“ prohlásil na

závûr Orság.

Jalovec, 11.12.2007

·patn˘ rok zaÏívají letos majitelé pá-

lenic v na‰em okrese. Na vala‰sk˘ch

kotárech se urodilo velmi málo ovoce,

a tak není z ãeho vyrábût slivovici ani

kalvádos. Podle odhadÛ se bûhem této

sezony vypálí zhruba ãtvrtina toho, co

loni.

Na mizerné úrodû ovoce v regionu se

podepsaly zejména extrémní v˘kyvy

poãasí. „Pokud se t˘ká jablek, ta po-

‰kodily zejména jarní mrazy. Trnky za-

znamenaly nejvût‰í propad bûhem ex-

trémnû suchého ãervence. Rozhodnû

jim nepomohlo ani pfiíli‰ de‰tû v dobû

dozrávání,“ vysvûtlil Zdenûk Orság,

jenÏ ‰éfuje pálenici âeského zahrád-

káfiského svazu na vsetínské Horní

Jasence. Bilance leto‰ního roku je pod-

le jeho slov tragická. Pálenice v okrese

jedou na pouh˘ch pûtadvacet procent

loÀské produkce a sezona pro nû brzy

skonãí. „V posledních letech se pálí

hlavnû jablka, ta letos nejsou prakticky

vÛbec. Trnky se je‰tû jakÏ takÏ drÏí, ale

také to není nic moc. Zaãali jsme v pÛ-

li fiíjna, chodíme tady jen tfiikrát t˘dnû a
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ZE ZÁKLADNÍ ·KOLY LIPTÁL
Zku‰enosti z Anglie

BLAHOP¤ÁNI

Národní vzdûlávací agentura Come-

nius mnû v sekci dal‰í vzdûlávání peda-

gogick˘ch pracovníkÛ umoÏnila zúãast-

nit se 14 denního pobytu ve Velké

Británii. Cílem kurzu bylo získání no-

v˘ch podnûtÛ pfii organizaci ‰koly a vy-

uãování, nové zpÛsoby v˘uky jazyka

anglického. Od té doby, co jsem se za-

ãala zajímat o jazyk anglick˘, mû mrze-

lo, Ïe jsem uÏ dávno odrostla vûku dûv-

ãat - au pairek, a tedy nemám vlastnû

Ïádnou moÏnost poznat zpÛsob Ïivota

v Británii. Tento kurz byl pro mû tedy

velkou pfiíleÏitostí a v podstatû splnû-

n˘m snem. 

Hned druh˘ den jsem se zúãastnila

pfiedná‰ky, kterou pro nás pfiipravil pra-

covník odboru ‰kolství v Gloucesteru.

Pfiedná‰ka trvala nûkolik hodin, ale pro

zajímavost uvádím jen nûkolik tezí. 

1.Dûti vstupují do ‰koly ve vûku 5 let.

V 7 letech jsou poprvé celonárodnû

testovány. Ti, ktefií v testu neobstojí,

jsou pfiefiazeni do jiné tfiídy, nebo s ni-

mi uãitelé pracují pomalej‰ím tem-

pem, mají ménû uãiva, atd. Dal‰í tes-

tování probíhá v 11 letech a opût ti,

ktefií nejsou pfiíli‰ úspû‰ní, vytváfiejí

dal‰í skupinu. V 16 letech, pfii po-

sledním nejdÛleÏitûj‰ím testování, se

ukáÏe, Ïe úspû‰n˘ch je jen asi 60 %

v‰ech dûtí, coÏ znamená, Ïe 40 % dû-

tí se nedostane dále do ‰kol a uãili‰È,

stává se nezamûstnan˘mi bez jakého-

koli vzdûlání.

2.Na ‰kolách jsme vidûli vût‰inou jen

velmi mladé uãitelky nebo uãitele.

Samozfiejmû jsme se zajímali o to, jak

je to moÏné. Odpovûì je jednoduchá

a zároveÀ zaráÏející.

Vût‰ina uãitelÛ po 4 letech praxe sa-

ma odchází a hledá si práci v jiném

oboru. Proã?

Nároãná práce je vyãerpává, stálé tes-

tování ÏákÛ klade nároky nejen na Ïá-

ky, ale i uãitele. JestliÏe se nûkomu

podafií pfiekonat tuto krizi, velmi ãasto

se mu v pokroãilej‰ím vûku stane, Ïe

je propu‰tûn, protoÏe vedení ‰kol ne-

má dostatek financí na zaplacení déle

slouÏících uãitelÛ. A tak fieditel ‰koly

v ãervnu písemnû oznámí nûkter˘m

uãitelÛm, Ïe v záfií jejich sluÏby nepo-

tfiebuje. Nemusí udávat Ïádn˘ dÛvod,

proti tomuto rozhodnutí není Ïádného

odvolání. Zdálo se mi, Ïe to není moÏ-

né. Náhoda mû pfiesvûdãila o tom, Ïe

mluvil pravdu. (V knihkupectví jsem

se dala do fieãi s prodavaãkou, která

velmi kritizovala vzdûlávací systém

i ‰koly v Británii. Divila jsem se, od-

kud má takové informace. Byla to uãi-

telka, která pracovala na ãást úvazku

jako uãitelka (star‰ího vûku) a o sobo-

tách a nedûlích pracovala v knihku-

pectví.)

3.Obû ‰koly, které jsem mohla vidût,

byly velmi dobfie vybaveny /interak-

tivní tabule, knihovniãky v kaÏdé tfií-

dû, poãítaãe, magnetofony, televize,

kopírky. KaÏdá uãitelka má k dispozi-

ci také asistentku, která má vzdûlání

na úrovni na‰ich bakaláfiÛ. Vidûla

jsem ,Ïe pro vyuãující kopírovala pra-

covní listy, opravovala se‰ity. Jejich

pracovní náplÀ mû docela zklamala.

V na‰ich podmínkách bychom je vyu-

Ïili pfiedev‰ím k tomu ,aby se takové

asistentky vûnovaly pfiedev‰ím Ïá-

kÛm, ktefií potfiebují individuální pfií-

stup a dohled. 

Na závûr pfiedná‰ející dodal, Ïe ‰koly

v Británii jsou chápány jako továrny.

âím více vyrobí‰, tím více vydûlá‰.

Peníze do ‰kol putují za dûtmi, málo dû-

tí, málo penûz. Proto se kaÏdá ‰kola sna-

Ïí získat co nejvíce ÏákÛ, kvalita v˘-

chovnû vzdûlávacího procesu rozhodnû

není na prvním místû. Vyzval nás, aby-

chom se snaÏili zabránit podobnému

systému v na‰ich ‰kolách. Smutné je to,

Ïe toto v‰echno se právû u nás rozbíhá

(peníze jdou na Ïáky, pfiipravuje se tes-

tování ÏákÛ   v 5. a 9. tfiídách,…).

Také vedení vyuãovacích hodin bylo

pro mû pfiekvapením. Na‰i páni inspek-

tofii by si urãitû pfii‰li na své. Hodiny by-

ly nudné, scházela motivace i zpûtná

vazba, dûti pracovaly samostatnû s pra-

covními listy nebo naopak klasicky uãi-

tel pfiedná‰el a dûti poslouchaly.

MoÏnosti, které se v tak dobfie zafiízené

tfiídû nabízely, zÛstaly nevyuÏity.

Dûti se uãí od 9 ráno do 15 hodin den-

nû a to i ti nejmen‰í. V poledne mají ho-

dinovou pfiestávku na obûd. Asi jenom

pûtina dûtí chodí do ‰kolní jídelny.

Vafiení v jídelnû nedotuje stát, a tak je

dosti drahé. Vût‰ina dûtí si proto nosí

svaãiny z domu. Po obûdû mají moÏnost

b˘t ve spoleãenské místnosti nebo ven-

ku na dvorku. Dozor nad nimi nevyko-

návají jejich uãitelé, ale zvlá‰È  povûfiené

osoby, vût‰inou uãitelé - dÛchodci.

Pro 200 pobíhajících dûtí  to znamena-

lo vítané rozpt˘lení, ale paní uãitelky -

dÛchodkynû jim evidentnû nestaãily.

A tak 10 minut po zahájení odpoledního

vyuãování je‰tû uãitel o‰etfioval ranûné,

fie‰il stíÏnosti, uklidÀoval rozhádané dûti. 

Z dlouhodobého hlediska byly pro mû

nejvût‰ím pfiínosem semináfie, v nichÏ

jsme se uãili vyuãovat jazyk anglick˘

jako cizí jazyk. Pfiivezla jsem si spoustu

materiálÛ, dÛleÏit˘ch internetov˘ch ad-

res, kontaktÛ na jiné ‰koly v zahraniãí,

se kter˘mi bych chtûla do budoucna

spolupracovat.

Co fiíci na závûr? Byla to zku‰enost

a to nejen zku‰enost z pohledu uãitelky.

Zjistila jsem, Ïe v Británii se jí velmi

málo, vût‰inou vafiená zelenina bez

ochucení, Ïe lidé tam neÏijí v Ïádném

pfiepychu, ba moÏná v hor‰ích podmín-

kách neÏ obyãejní lidé u nás. A tak jsem

se na závûr i tû‰ila nejen domÛ, ale i do

na‰í ‰koly, na kterou jsem v dobrém

mnohokrát vzpomnûla. 

Vûra Halová, fieditelka Z· Liptál 

·kola na vesnici má své specifické

postavení. Mûla by slouÏit jako zdroj

poznání nejen pro ‰koláky, ale i pro ty,

ktefií jiÏ dûtsk˘m stfievíãkÛ odrostli.

Na‰e ‰kola letos  otevfiela nejen spous-

tu krouÏkÛ pro dûti, ale i v˘uku práce

na poãítaãi pro dospûlé a kurzy jazyka

anglického. Do pozdních veãerních ho-

din se svítí v tûlocviãnû, protoÏe si ji

pro najímají organizace z Liptálu,

Lhoty i Jasenné. ·kolní jídelna pfiipra-

vuje  chutné obûdy nejen  pro dûti a za-

mûstnance, ale i pro jiné strávníky

z Liptálu a ze Lhoty.  Pfiipoãítáme li

dal‰í kulturní akce, pak se ukáÏe, Ïe

‰kola v na‰í obci má své nezastupitelné

místo, Ïe témûfi kaÏd˘ obãan jejích slu-

Ïeb vyuÏívá. Je proto na místû podûko-

vat v‰em, ktefií se na jejím chodu podí-

lejí, za dobrou práci a ochotu pfiidat ke

sv˘m povinnostem i nûco navíc, co

v‰ak je potfiebné a dÛleÏité pro obec ja-

ko celek. ZároveÀ si dovoluji podûko-

vat v‰em, ktefií nám vûnují svou pfiízeÀ

Pfieji v‰em také pfiíjemné proÏití Vánoc

a hodnû zdraví a osobní spokojenosti

v novém roce. 

Vûra Halová, fieditelka Z· Liptál
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Byl u nás Mikulá‰

Novoroãní  pfiání

UPOZORNùNÍ SBÍRÁME VÍâKA 
OD PET LAHVÍ

Firma PURUS Kostelany sbírá k re-

cyklaci víãka od pet lahví.   Víãka fir-

ma vykupuje a zpracovává, dostávají

jin˘ tvar i funkci. Jedná se o projekt

ekologick˘, ‰etrn˘ k pfiírodnímu pro-

stfiedí a zároveÀ pfiiná‰ející uÏitek.

Firma se zab˘vá úpravami svahÛ a ko-

ryt fiek, zatravÀováním stfiech, vyrábí

stání pro hospodáfiská zvífiata, atd.

Rozhodli jsme se, Ïe se do akce zapojí-

me také. Dûti sbírají víãka, shromaÏìu-

jí ve tfiídách a pan ‰kolník je jednou

t˘dnû sesbírá. Pokud chcete pomoci

i vy, staãí poslat víãka po nûkom ze

‰kolákÛ.

Vûra Halová, fieditelka ‰koly

Ze Základní ‰koly pfii Dûtském domovû Liptál

Rok se s rokem se‰el, a taky letos

k nám do Dûtského domova pfii‰el

Mikulá‰, andûl a aÏ z dalekého pekla

ãerti. Dûti se jiÏ dlouhou dobu pfiedem

peãlivû pfiipravovaly. Malovaly obráz-

ky, uãily se básniãky i písniãky, slibo-

valy tetám i str˘cÛm hory doly, jen aby

si je ãerti neodnesli. I tento rok ãertíci

dobfie vûdûli, na které zlobivce si vzít

pytle. Neb˘t hodného Mikulá‰e a andû-

la, ktefií dali zlobivcÛm je‰tû ‰anci na

polep‰ení, ubylo by jistû tetám i str˘-

cÛm na domovû mnoho darebákÛ.

Hodné dûti byly pochváleny a dostaly

balíãek s dobrotami. Uvidíme, zdali se

darebáci polep‰í a na listinû hfií‰níkÛ se

ztratí jejich jména.

Kdo vlastnû je a byl Mikulá‰?

Svat˘ Mikulá‰ byl biskup z mûsta

MYRY v Turecku. Byl povûstn˘ taj-

n˘m rozdáváním tûm, ktefií to potfiebo-

vali. KdyÏ propuklo pronásledování

kfiesÈanÛ, byl i Mikulá‰ uvûznûn.

Zemfiel 6. prosince mezi lety 345 - 351.

Stal se patronem námofiníkÛ, obchodní-

kÛ, lukostfielcÛ, dûtí, lékárníkÛ, právní-

kÛ a vûzÀÛ. Je patronem Ruska,

Lotrinska a mûsta Amsterdam.

Úcta k Mikulá‰i se postupnû ‰ífiila po

celé Evropû. B˘vá zobrazován jako

star˘ vousat˘ muÏ, kter˘ obdarovává

nebo kárá dûti. Krajovû i národnostnû

se tato tradice li‰í a dnes je doprovázen

andûlem a ãertem.

Pavla Valcháfiová, vychovatelka

·Èastn˘ nov˘ rok chci vám pfiát, 

aby ãlovûk ãlovûka mûl rád,

aby nikdo smutek a Ïal nepoznal,

aby kaÏd˘ kaÏdému jen ‰tûstí pfiál,

aby nov˘ rok za to opravdu stál…

V‰em dûtem a jejich bájeãn˘m a obûtav˘m rodiãÛm 

i prarodiãÛm z Liptálu, Lhoty i z Jasenné 

pfieji radostné, klidné a pohodové vánoãní svátky 

a v novém roce 2008 dostatek pevn˘ch nervÛ, ‰tûstí a zdraví

Hanka ¤ehánková, vedoucí cviãení rodiãÛ s dûtmi
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Z MATE¤SKÉ ·KOLY LIPTÁL
Slavnosti v matefiské ‰kole

V tomto ‰kolním roce jsme ve spolu-

práci s rodiãi zaãali trochu jinak oslavo-

vat narozeniny dûtí. Vycházeli jsme z to-

ho, Ïe pro dítû je nejdÛleÏitûj‰í proÏitek

a pfiimûfienû vûku dûtí jsme pak pfiipravi-

li „slavnost“. DÛleÏit˘ byl vÏdy naroze-

ninov˘ plá‰È, koruna, urãit˘ poãet sviãek

na narozeninovém dortu a mal˘ dáreãek.

U star‰ích dûtí paní uãitelka vyprávûla i

„narozeninov˘ pfiíbûh“ (doplnûn˘ foto-

grafiemi) o tom, jak oslavenec vyrostl,

pfiípadnû co se mu pfiihodilo. Dûti pak od

nûj dostaly malou dobrÛtku, kterou pfii-

pravil doma s maminkou.

Dal‰í akcí pro v‰echny dûti i rodiãe

byla „Martinská slavnost“ v pátek 9.li-

stopadu. 

Vloni na podzim jsme také byli s lu-

cerniãkami zamykat les, ale letos nás

tam mûl ãekat i svat˘ Martin. Poãasí

v‰ak nebylo vhodné na vycházku aÏ k le-

su, a proto nám Martin napsal dopis, Ïe

za námi pfiijde do ‰kolky. âekali jsme ho

tedy spoleãnû s maminkami a tatínky

veãer s lucerniãkami ve ‰kolce. A on pfii-

‰el ! Byl velk˘, v dlouhém kabátû, vyso-

k˘ch botách a mûl dlouhé vousy, klo-

bouk, hÛl a proutûn˘ ko‰. Ale byl hodn˘

- vyprávûl nám o lese, o strádání zvífiátek

v zimû, podûkoval tatínkÛm za krásná

krmítka pro ptáãky (mûli jsme je na v˘-

stavû ve ‰kolce) a pro dûti pfiinesl velké

hru‰ky. Do ko‰e jsme mu pak naloÏili

dobroty, které pfiinesly dûti pro zvífiátka.

Je‰tû jsme mu poradili „zamykací fií-

kadlo“, pfiedali velk˘ klíã a poprosili,

aby letos ten les zamknul za nás. Snad

nám pfií‰tí rok poãasí dovolí setkat se

s Martinem u lesa a uÏít si víc veãerní

pfiírody s lucerniãkami. 

„Adventní slavnost“ jsme uspofiádali

v pondûlí 3. prosince a zahájili tak ãas

adventního oãekávání. Dûti si u „advent-

ní spirály“ poslechly pfiíbûh o putování

Josefa a Marie do Betléma a kaÏdé pak

‰lo spirálou dlouhou cestou pro svût˘lko

své mamince a tatínkovi. 

PÛsobivou sváteãní atmosféru tûloc-

viãny osvûtlené svût˘lky dûtí jsme dopl-

nili vánoãním tvofiením ve tfiídû a poho‰-

tûním - star‰í dûti uvafiily pro v‰echny

v˘bornou houbovou polévku!

A pak jsme jiÏ zpívali koledy, vyrábû-

li ozdoby na stromeãek a je‰tû nûco, co

bude jako pfiekvapení pro rodiãe. 

Tû‰ili jsme se na adventní koncert

v kostele, ale protoÏe máme letos hodnû

mal˘ch dûtí a také dost ‰ikovn˘ch ma-

minek, nacviãila paní uãitelka Hanka ko-

ledy spolu s nimi. Tradiãnû nám vypo-

mohly dvû dûvãata hrou na flétnu a pan

Nechanick˘ na basu.

V̆ sledek byl v˘born˘ a tûÏko fiíct kdo

zpíval líp - zda dûti, které mûly oporu

v rodiãích, nebo maminky, aby podrÏely

dûti a nebo odváÏn˘ tatínek zvonící a be-

ãící pfii jedné koledû „jako beran“.

A teì se jiÏ tû‰íme, jak pÛjdeme zazpí-

vat koledy a ozdobit stromeãek dÛchod-

cÛm do penzionu, ale také na na‰i „vá-

noãní slavnost“, pfii které pfiedvedeme

rodiãÛm vánoãní pfiíbûh, zazpíváme si

koledy a rozbalíme v‰echny dárky ve

‰kolce !!!

Zas v‰echno kolem nás voní vánocemi, 
aÈ jsou tedy krásné, krásnûj‰í neÏ vloni, 
aÈ pfiinesou ‰tûstí, pohodu a klid, 
Nov˘ rok pak zdraví a v‰e jak má b˘t!

To Vám za v‰echny zamûstnance ma-

tefiské ‰koly pfieje  Eva Krausová
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Datum: Den Název akce: Pofiadatel: Kde:
16.12. ne Vánoãní koncert FoS Lipta KZ
prosinec Neseme Vám Vánoce M· a OÚ Liptál DPS Liptál
21.12. pá Divadlo - Ïáci Z· Liptál Z· Liptál KZ
prosinec Vánoãní besídka Malá Lipta, FoS Lipta KZ Liptál 
23.12. ne Nedûlní vánoãní besídka âCE Liptál Kostel âCE
26. 12. st ·tûpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE - 2007

OZNÁMENÍ

❏ Prosíme obãany o omluvu - náv‰tûvu Mikulá‰e s povozem jsme v leto‰ním roce museli odvolat. Mikulá‰ská jízda se neko-
nala z bezpeãnostního dÛvodu kvÛli odklonu ve‰keré osobní dopravy na „starou“ silnici (opravy mostÛ na hlavní spojnici mezi
Vsetínem a Zlínem). Dûkujeme Vám za pochopení a Mikulá‰ i s celou druÏinou vzkazuje, Ïe se o to více tû‰í na dal‰í rok!

❏ Pravdûpodobnû od ãtvrtku 3. ledna 2008, od 18 hodin bude zahájen v kulturním zafiízení kurz orientálních tancÛ. Toto cvi-
ãení pÛsobí velmi pfiíznivû na zdravotní stav Ïen. V‰echny zájemkynû jsou srdeãnû zvány. S sebou vezmûte vhodnou obuv na
pfiezutí a vût‰í ‰átek. Kurz organizuje paní Dana Miku‰ová.

❏ UpozorÀujeme v‰echny organizace a sloÏky, Ïe se v souãasné dobû pfiipravuje Plán akcí na rok 2008. Rádi bychom zde uvá-
dûli v‰echny akce, které se konají v obci. Pokud jste si prozatím nezadali termíny a tím i Ïádosti o pronájem kulturních zafiíze-
ní Obce Liptál na své tradiãní nebo nové akce, uãiÀte tak co nejdfiíve do dal‰ího vefiejného zasedání Zastupitelstva obce Liptál.
Tento plán zde bude schvalován a následnû  je zvefiejnûn i na stránkách obce Liptál (www.liptal.cz nebo www.liptal.eu).  Dal‰í
akce bude nutné na základû samostatné Ïádosti projednávat zvlá‰È.

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

Datum: Den Název akce: Pofiadatel: Kde:
03.01. ãt Kurz orientálních tancÛ Dana Miku‰ová KZ
12.01. so Hasiãsk˘ ples SDH Liptál KZ
19.01. so Soukromá akce KZ
20.01. ne V̆ roã.valná hromada SDH SDH Liptál KZ
09.02. so 64. Vala‰sk˘ bál FoS Lipta Liptál KZ
16.02. so Mysliveck˘ ples Myslivecké sdruÏení Brdisko Liptál KZ
15.03. so Semináfi FoS Lipta Liptál KZ
16.03. ne Starodávn˘
29.03. so Soukromá akce KZ
29.03. so 3. Jarní volejbalov˘ turnaj Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál Z· Liptál
13.06. pá 21. Dûtské FoS Lipta Liptál KZ
14.06. so Folklórní dny Obec Liptál KA
15.06. ne V̆ stava dûtí ‰kol Liptál Z· Liptál - druÏina Obec
05.07. so Hasiãská soutûÏ, zábava SDH Liptál areál TJ, KA
06.07. pá Pálení hranice-sv. Jana Husa âCE Liptál BaÈková
12.07. so Hasiãská soutûÏ - Doma‰ov SDH Liptál Doma‰ov
27.08. st MFF FoS Lipta Liptál KZ
aÏ -- 39. Liptálské Obec Liptál KA
01.09. po slavnosti 2007 Obec
29.11. so Soukromá akce KZ
06.12. so Beseda s dÛchodci Obec Liptál KZ
06.12. So Mikulá‰ská jízda FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
13.12. So 5. Mikulá‰sk˘ volejbalov˘ Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál Tûlocviãna Z· 

turnaj smí‰en˘ch druÏstev Liptál
26. 12. Pá ·tûpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

Aktualizováno ke dni:  18.12.2007
Zmûna programu vyhrazena !
Zkratky: KZ - Kulturní zafiízení pfii OÚ Liptál; KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál; VZM - Velká zasedací místnost OÚ
Liptál; TJ - areál TJ - hfii‰tû

Zpracovala: Jana Vráblíková

PLÁN DOSUD ZNÁM¯CH AKCÍ V LIPTÁLE - 2008

FOS Lipta Liptál
MalÛ‰ata, Malá Lipta, základní soubor,

seniofii s cimbálovou muzikou Jifiího

Nechanického. Jako host vystoupil

Mal˘ Vizovjánek z Vizovic pod vede-

ním Jitky Mackové. Program reÏírovala

Pavla Kneblová. Ke koncertu se vrací-

me fotografií na titulní stranû.

Zveme srdeãnû v‰echny na tradiãní

64. Vala‰sk˘ bál  v sobotu 9. února
2008 do kulturního zafiízení Liptál.

Fos Lipta Liptál pfieje v‰em sv˘m

pfiíznivcÛm i v‰em obãanÛm obce Liptál

‰Èastné a spokojené proÏití svátkÛ vá-

noãních a hodnû ‰tûstí a zdraví v novém

roce.

Za v‰echny Andrea âalová

Dûkujeme V‰em za hojnou úãast na

Vánoãním koncertû 2007, kter˘ se usku-

teãnil v nedûli 16. prosince 2007 v Kul-

turním zafiízení Liptál. Koncert pfiipravi-

lo v‰ech 5 skupin Fos Lipta Liptál -
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âeskobratrská církev evangelická LIPTÁL

Byl jednou jeden král. Îil v krás-

ném zámku na veliké hofie Mória.

Pod horou nechal vystavût mûsto

a pozval do nûho lidi. Ti byli praco-

vití a král se o nû staral, takÏe mûli

hodnû dûtí a mûsto pofiád roz‰ifiovali;

jeho konce uÏ se nedalo dohlédnout.

Král dal lidem zákon: Bude‰ milovat

svého krále a bude‰ milovat svého

bliÏního jako sebe. To aby byl ve

mûstû pofiádek. V‰ichni byli spokoje-

ní, protoÏe se jim vedlo dobfie. Pak se

v‰ak objevil ve mûstû zl˘ kouzelník

a ten lidi oãaroval sv˘mi kouzly.

Chtûl, aby poslouchali jeho, a ne krá-

le. Vyhlásil jin˘ zákon: Bude‰ milo-

vat sám sebe. Kdo nekrade, ‰kodí své

rodinû. Lidé byli nad‰ení a poslou-

chali kouzelníka, protoÏe jejich srdce

byla oãarovaná. KaÏd˘ si kolem své-

ho domu postavil vysok˘ plot, aby

nebylo vidût, co tam dûlá a co v‰ech-

no nashromáÏdil. A kdyÏ tam nûkdo

tfieba jen omylem zabloudil, tak na

nûho pustil velkého bojového psa. 

Co na to asi fiíkal král? Napfied mu-

sel uzavfiít svÛj zámek a nechat ho

pfiísnû hlídat, protoÏe lidé mu niãili

zahrady; a hlavnû kouzelník mûl zá-

lusk na vodu Ïivota, která byla peãli-

vû stfieÏena ãtyfimi stráÏci s mnoha

oãima. Králi z toho bylo moc smut-

no, kdyÏ vidûl, jak si lidé ubliÏují

a podvádûjí se. Mûl syna Bena a dce-

ru Rúchu. Nejdfiív se rozhodl poslat

do mûsta syna. Ten se narodil oby-

ãejné Ïenû a vyrÛstal v chudé rodinû.

KdyÏ dospûl, oblékl si obyãejné ‰aty

a chodil pû‰ky nebo jezdil na oslu.

Chtûl lidem odãarovat srdce, aby ne-

poslouchali zlého kouzelníka. Bohatí

lidé ho ale nepfiijali, ani se neobtûÏo-

vali mu otevfiít dvefie. A tak se králÛv

syn spfiátelil se skupinou chud˘ch li-

dí, nezamûstnan˘ch, bezdomovcÛ,

ãernochÛ a cikánÛ. Vyprávûl jim

o lásce, na kterou uÏ skoro zapomnû-

li, uãil je, aby si odpou‰tûli a mûli rá-

di nejen sebe, ale i druhé. Ben jim

odãaroval zlá srdce a oni byli najed-

nou plni lásky. Sám pomohl mnoha

lidem. A protoÏe mûl u sebe Ïivou

vodu, dokázal uzdravovat nemocné

a dokonce i vzkfiísit zemfielé. To se

samozfiejmû nelíbilo kouzelníkovi.

Napfied se pokou‰el královského sy-

na získat penûzi. KdyÏ neuspûl, po-

‰tval na nûj své nejoddanûj‰í sluÏeb-

níky. Ti svolali soud, Ïe pr˘ tento

ãlovûk naru‰uje zákony mûsta, a vy-

mohli pro nûj trest smrti. Trest byl

vykonán, královsk˘ syn usmrcen.

Jeho pfiátelé se rozprchli, aby nedo-

padli stejnû jako jejich uãitel. BenÛv

hrob byl peãlivû hlídán, aby ho král

nemohl obÏivit. 

Tehdy poslal král svou dceru

Rúchu. Dokázala se stát neviditel-

nou. Tak se mohla protáhnout do hro-

bu svého bratra a oÏivit ho. Udûlala

ho neviditeln˘m a spoleãnû opustili

hrob. ·li nav‰tívit Benovy pfiátele

a povzbudili je, aby se drÏeli zákona

lásky. Ben jim slíbil, Ïe s nimi bude

stále, aby se nebáli a byli vûrni své-

mu králi. Pak ode‰el, ale Rúcha zÛ-

stávala pofiád nablízku jeho pfiáte-

lÛm. Nevidûli ji sice, ale cítili její

teplo, mír a lásku. A hlavnû uÏ se ne-

báli vyprávût dal‰ím lidem o králov-

ském synu a kouzelníkovi. Hodnû li-

dí si pak nechalo odãarovat srdce

a Rúcha jim je naplnila mírem, odva-

hou a láskou. Pak Rúcha vyprávûla

nûkter˘m, ktefií umûli psát, co krás-

ného v‰echno král pro lidi má. Jeden

z tûch spisovatelÛ se jmenoval

Luká‰. Ten napsal slavnou knihu, ve

které je také vánoãní pfiíbûh o naro-

zení králova syna. Hodnû lidí si tu

knihu koupilo. Ale protoÏe mûli oãa-

rovaná srdce, pfieãetli si jenom ten

zaãátek o narození dûÈátka v jeslích,

o andûlích, past˘fiích a mudrcích od

v˘chodu. Dal‰í kapitoly pak odhalo-

valy zlého kouzelníka a pouãovaly,

jak si nechat odãarovat srdce; ty uÏ

ale skoro nikdo neãetl. Mnozí malífii

nakreslili Luká‰Ûv pfiíbûh, filmafii

podle nûj toãili filmy, obchodníci si

nechali natisknout na své v˘robky

past˘fie, mudrce, andûly. Nûkdo vy-

myslel, Ïe bude vyrábût hvûzdu, kte-

rá bliká v rÛzn˘ch barvách. Tak lidé

vymysleli Vánoce. Malí i velcí se na

nû tû‰í. Dûti mají prázdniny a dospû-

lí volno. V‰ichni nakupují dárky, aby

mûli co dát nejbliÏ‰ím. Pofiád mluví

o lásce a pokoji. A pfiitom si navzá-

jem neumûjí odpustit, závidí

a s mnoha lidmi vÛbec nemluví.

Vysoké ploty kolem sv˘ch domÛ si

ozdobují blikacími fietûzy a zdobí

stromeãky venku i v domech svítící-

mi hvûzdami a zlat˘mi baÀkami.

Hroznû moc jedí a pijí, a pak nafiíka-

jí, Ïe je jim ‰patnû a Ïe zase pfiibrali

na váze. 

Za tím je samozfiejmû ten zl˘ kou-

zelník, kter˘ nedovolí, aby si lidé

pfieãetli tu Luká‰ovu knihu o králov-

ském synu do konce. A tak se lidé pfii

tom slavení Vánoc mají na chvilku

trochu rádi, ale kdyÏ Vánoce skonãí,

schovají ozdoby do krabic a stromeã-

ky vyhodí a spálí a uÏ si ani nevzpo-

menou, Ïe jim král vzkazuje: 

Dûti, chci s vámi uzavfiít mír.

Poslouchejte, co vám fiíká mÛj syn

a vyÏeÀte ze svého srdce zlého kou-

zelníka. A já vám po‰lu svou dceru

Rúchu, abyste se zase mûli rádi a by-

li opravdu ‰Èastní. Ten vzkaz platí ta-

ké tobû, mil˘ ãtenáfii. Poslechne‰

krále nebo kouzelníka?

Jan Hudec, faráfi v Liptále

Pohádka o dobrém králi, zlém kouzelníkovi a královsk˘ch dûtech

BohosluÏby v fiímsko-katolickém kostele v Liptále
pondûlí 24. 12. 2007 - ·tûdr˘ den - „PÛlnoãní“ m‰e 20:00 hodin

úter˘ 25. 12. 2007 - BoÏí hod - 18:50 hodin

stfieda 26. 12. 2007 - ·tûpán - 18:50 hodin

nedûle 30. 12. 2007 - 18:50 hodin

pondûlí 31. 12. 2007 - Silvestr - 16:00 hodin

úter˘ 01. 01. 2008 - Nov˘ rok - 18:50 hodin
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Program v evangelickém sboru v Liptále v dobû adventní a vánoãní
Nedûle 4. adventní, 23. 12.: bohosluÏby v 10 hod.

odpoledne v 16 hod. dûtská vánoãní slavnost

1. svátek vánoãní, 25. 12.: bohosluÏby s VP v 10 hod.

2. svátek vánoãní, 26. 12.: bohosluÏby v 10 hod. ve sborovém domû

kazatel Jaroslav Voda

Nedûle po Vánocích, 30. 12.: bohosluÏby v 10 hod.

Poslední den v roce, 31. 12.: bohosluÏby v 17 hod. v kostele s pfiipomínkou

pokfitûn˘ch, oddan˘ch a zesnul˘ch

Nov˘ rok 1. 1. 2008: bohosluÏby s VP v 10 hod.

Ve Lhotû u Vsetína na obecním úfiadû:

1. svátek vánoãní, 25. 12.: ne‰por s VP ve 14 hod.

Star‰ovstvo liptálského sboru Vás srdeãnû zve k úãasti na sváteãních bohosluÏ-

bách.

Star‰ovstvo také touto cestou dûkuje

v‰em ãlenÛm s vlastním pfiíjmem, ktefií

podle fiádu církve pfiispûli v tomto roce

na sborové potfieby, a to salárem (pfiís-

pûvek ãlena), darem na Jeron˘movu

jednotu nebo pfiíleÏitostn˘m darem. Od

tûch, ktefií dosud nepfiispûli, si star‰ov-

stvo dovoluje pfiíspûvek je‰tû oãekávat.

V‰em ãtenáfiÛm pfiejeme, aby narozen˘

Spasitel naplnil Va‰e domy i Va‰e srdce

radostí a pokojem nad lidské pomy‰lení.

Do nového roku 2008 pak pevnou víru,

odváÏnou nadûji a neselhávající lásku.

Jménem star‰ovstva Vás zdraví

Tomá‰ Nûmeãek, kurátor, 

Jan Hudec, faráfi

NOVOROâNÍ SETKÁNÍ 
S DECHOVKOU

TomanÛv dub

Srdečně zveme všechny občany na novoroční setkání 

s dechovou hudbou Liptalanka, které se uskuteční 

na Nový rok v úterý 1. ledna 2008 v 15 hodin 

před obecním úřadem.

Foto ze zkou‰ky 14. 12. 2007

Lidé stárnou a odcházejí,  podobné je

to s pfiírodou.  „TomanÛv dub“ - památn˘

strom, kter˘ patfiil po dlouhá léta

k Liptálu,  byl pokácen.  

V leto‰ním roce jsme si v‰imli, Ïe nû-

které vût‰í vûtve byly proschlé a hrozil je-

jich pád. Za úãasti MVDr. ·turaly - MûÚ

Vsetín, pana Milana Orálka - âesk˘ svaz

ochrany pfiírody, Jana Tomany - majitele

pozemku a Vûry Dostálové - místostaro-

stky obce bylo svoláno jednání, jehoÏ cí-

lem bylo zajistit odborné o‰etfiení stromu.

Bylo v‰ak zji‰tûno, Ïe strom je napaden

houbou a proto bylo navrÏeno, nechat

vypracovat znaleck˘ posudek na celkov˘

zdravotní stav stromu. Posudek Ing. Ziny

Kleãkové byl v‰ak nekompromisní a pro

osud památného stromu rozhodující:

„Dub má silnû po‰kozené kofienové ná-

bûhy a bázi kmene. Na ãásti kmene byly

nalezeny plodnice dfievokazné houby re-

zavce dubového, kter˘ zpÛsobuje inten-

zivní hnilobu dfieva a mÛÏe ãasem dojít

ke zlomu kmene. Vitalita stromu je vidi-

telnû sníÏena, koruna v˘raznû prosychá,

hrozí postupné lámání a pády such˘ch

ãástí vûtví. Vhledem k zdravotnímu sta-

vu stromu je doporuãeno zru‰ení ochrany

tohoto památného stromu a jeho násled-

né odstranûní, neboÈ strom roste na tako-

vém místû, kde není moÏné provést úãin-

né opatfiení pro podporu jeho vitality

a zejména není moÏné provést jeho pro-

vozní bezpeãnost.“

V̆ sledkem takového rezolutního fie‰e-

ní jsme byli pfiekvapeni. Kolem dubu se

mnohdy diskutovalo, pfiedev‰ím proto,

Ïe obãas spadly na zem suché vûtve a by-

la zde pfiedev‰ím obava o bezpeãnost ko-

lemjdoucích.  Pokácení si v‰ak nikdo ne-

chtûl pfiipustit a prostû jsme vûfiili, Ïe

strom tady  bude s námi napofiád. Ale jak

se fiíká:  „âlovûk míní, Pán BÛh mûní“.  

Nûkteré vûci dûlají lidé radûji, nûkteré

ménû radûji. Zajistit pokácení tak mohut-

ného stromu bylo organizaãnû nároãnûj-

‰í, ale pfiedev‰ím pofiád v nás byl pocit

nerozhodnosti a nesmífiení s tím, Ïe mu-

síme strom pokácet. Nicménû odborné

posudky byly dány a samozfiejmû Ïe ni-

kdo nemûl zájem na tom, aby strom nû-

koho zranil, nebo po‰kodil sousední ro-

dinné domy. Motorové pily se daly do

práce a za tfii dny byl strom, kter˘ zde

rostl asi 130 let pryã. Je to smutné a nûk-

tefií  obãané, ktefií vyrÛstali spoleãnû

s tímto stromem, si moÏná i zavzpomína-

jí  na své dûtství a na ãasy které proÏili

vedle  rostoucího, mlãícího  a v kaÏdém

roãním období jiného a krásného

„Tomanova dubu“.

Útûchou nám mÛÏe b˘t, Ïe v na‰í obci

je nadále mnoho krásn˘ch stromÛ. V le-

to‰ním roce byly jako památné stromy

vyhlá‰eny „Liptálsk˘ jilm a „Liptálsk˘

buk“, které se nacházejí pfied zámkem

v Liptále. Vûfime jen,  Ïe nás tyto stromy

pfieÏijí.

Vûra Dostálová, místostarostka 
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Ordinace praktické lékafiky pro dospûlé v Liptále
Lékafika: MUDr. Hana Blanarãíková, 

sestra Dana Miku‰ová

Místo: budova Obecního úfiadu v Liptále, zdravotní stfiedisko

Telefon do ordinace: 571 423 011, mobil: 736 173  365, (Prlov 571 420 193)

Ordinaãní hodiny: Pondûlí 17:00 - 11:00 hod.

Úter˘ 11:00 - 16:00 hod.

Stfieda neordinuje se (Prlov)

âtvrtek 17:00 - 12:00 hod.

Pátek 13:00 - 15:00 hod.

Zdravotní masáÏe pro dospûlé
Liptál - Mariana ·opáková

 Místo: 

budova Obecního úfiadu v Liptále,

zdravotní stfiedisko

Telefon pro objednávání:

605 040 562, domÛ 571 438 290

Informaãní centrum pfii OÚ
Liptál - poplatky, inzerce apod.

Místo:

za ¤eznictvím u Hru‰kÛ

Otevfieno:

pondûlí + stfieda 8:00 - 12:00 

a 13:00 - 16:00 hodin

Telefon:

571 423 030

Zakázkové krejãovství 
Ludmila Hrbáãková

·ití, opravy odûvÛ, pfie‰ívání 

- dámské, pánské, dûtské

Telefon pro objednávání:

731 118 864

âi‰tûní kobercÛ a ãalounûní
ovãích koÏe‰in, mokrou i suchou ces-

tou, kompletní úklid domácností, stroj-

ní klepání, kobercÛ a matrací, ãi‰tûní

oken, rámÛ, podlah suchou parou - bez

chemie.

Telefon pro objednávání:

737 149 273

Sbûrna prádla - ãistírna

Místo: DÛm sluÏeb

Otevfieno: úter˘   8:00 - 9:30 hodin

Ordinace zubního lékafie v Liptále
Lékafi: MUDr. Jan Pilch, sestra Renata Koutná

Místo: budova Obecního úfiadu v Liptále, I. patro

Telefon do ordinace: 571 438 138, mobil 603 817 748

Ordinaãní hodiny: Pondûlí 18:00 - 11:00 h  bolestiví   8:00 -   9:00 h

Úter˘ 18:00 - 16:00 h  bolestiví   8:00 -   9:00 h

âtvrtek 13:00 - 17:00 h  bolestiví 13:00 - 14:00 h

Mimo tyto ordinaãní hodiny pÛsobí MUDr. J. Pilch na Hovûzí, 

tel: 571 423 388, 603 817 748.

Obecní úfiad Liptál
Místo: budova Obecního úfiadu v Liptále, 1. patro, kulturní zafiízení

Otevfieno: pondûlí + stfieda 7:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úfiední dny

úter˘, ãtvrtek, pátek 7:30 - 11:00 a 12:00 - 15:00 - neúfiední dny

Kontakt: 571 438 074, 571 438 040, Fax 571 424 875, 

e-mail: obec@liptal.cz Http:// www.liptal.cz

Po‰ta Liptál
Místo: DÛm sluÏeb

Otevfieno: pondûlí aÏ pátek  8:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30 hodin

Kontakt: 571 438 011 

Dal‰í sluÏby a instituce
Farní úfiad âCE Liptál, Mgr. Jan Hudec 571 438 034
Farní úfiad ¤-K Liptál - V‰emina 577 986 143
Hotel Sirákov - Jolana ·tahová 571 438 181,   774 738 322
Jednota Dolansko 571 438 076
Jednota Stfied 571 438 046
Konzum Liptál - Karla Bafiinová 571 438 170
Matefiská ‰kola Liptál 571 438 066
Restaurace a Penzion  Salis - Veronika Jurásková 571 438 063, 571 429 014,  

606 815 521
Restaurace U KleskÛ 571 438 085
¤eznictví U Hru‰kÛ 571 438 056
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Liptál - Josef Fiala 724 169 581, 605 307 667
·kolní jídelna pfii Z· Liptál 571 438 103
Základní ‰kola Liptál (devítiletá) 571 438 104, 571 438 135
Základní ‰kola pfii Dûtském domovû Liptál 571 428 711, 571 428 723
Zemûdûlské druÏstvo Liptál, sídlo Lhota u VS 571 439 053, 571 439 004

Ordinace praktické lékafiky pro dûti a dorost v Liptále
Lékafika: MUDr. Hana Garlíková, 

sestra Jarmila Grygarová

Místo: budova Obecního úfiadu Liptál, zdravotní stfiedisko

Telefon do ordinace Liptál: mobil  607 901 728

Ordinaãní hodiny Liptál: Pondûlí aÏ Pátek 13:00 - 14:00 hod.

Stfieda - poradna 12:00 - 13:00 hod.

Místo: Poliklinika VSETÍN, III. patro

Telefon do ordinace Vsetín: 571 490 344

Ordinaãní hodiny Vsetín: Pondûlí aÏ Pátek 17:00 - 10:00 hod.

Úter˘ - poradna 10:30 - 12:00 hod.

Obecní knihovna - vefiejn  ̆internet
- Jaroslav Marek

Místo:

budova základní ‰koly, pfiízemí

Otevfieno:

pátek 15 - 18 hodin nebo dle domluvy

Telefon: 571 438 104 Z· Liptál

Salon Jana - kadefinictví Liptál
Jana VychopÀová

Místo: DÛm sluÏeb

Telefon pro objednání: 737 933 605
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V˘zva ke kácení a okle‰tûní stromoví 
a jin˘ch porostÛ pro majitele 

a uÏivatele pozemkÛ

Jak s odpadem

POZOR - úprava v odvozu popelnic na konci roku 2007:

26. 12. 2007 se odvoz nekoná.

Dal‰í svoz bude ve stfiedu 02.01.2008, dal‰í ve stfiedu

09.01.2008 a poté opût kaÏd˘ sud˘ t˘den ve stfiedu 

(tj. 1 x za 14 dnÛ).

Plasty - PET láhve - Ïluté pytle
* 02. 01. 2008 * 28. 01. * 25. 02. *  25. 03. 2008  * 

Papír - modré pytle
* 14. 02. 2008  *  17. 04. * 19. 06. * 14. 08. * 16. 10. *

18. 12. 2008 *

Prosíme obãany, aby pytle s plasty i papírem pokud moÏno

pfiipravovali k hlavní pfiístupové komunikaci.

V˘voz kontejnerÛ se sklem
* 27. 12. 2007 * 24. 01. 2008 * 21. 02. * 20. 03. 2008  *

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 2008

Kdo odklízí sníh z vlastní stfiechy?

Z dÛvodÛ zabezpeãení provozu rozvodného zafiízení, kva-

litní dodávky elektfiiny, sníÏení ztrát v sítích a zaji‰tûní bez-

peãnosti osob, na základû energetického zákona ã. 458/2000

Sb., zákona ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny, vy-

z˘váme majitele a uÏivatele pozemkÛ v obci ke kácení

a okle‰tûní stromoví a jin˘ch porostÛ v blízkosti elektrick˘ch

rozvodn˘ch zafiízení.

Okle‰tûní (ofiez) dfievin musí b˘t dle platn˘ch âSN a EN,

zák. 458/2000 Sb. provedeno tak, aby:

- nejmen‰í vzdálenost vûtví od vodiãÛ nízkého napûtí byla

alespoÀ 1 m u hol˘ch vodiãÛ; 0,5 m u izol. vedení od ovoc-

n˘ch stromÛ a 0,3 m u izol. vedení od lesních a ostatních

stromÛ s uvaÏováním roãního pfiírÛstku,

- v ochranném pásmu vedení vysokého napûtí, tj. pod vede-

ním a 7 m (10 m u zafiízení postaveného do konce roku

1994, mimo lesní prÛseky) na kaÏdou stranu od krajních vo-

diãÛ, dosahovaly porosty maximální v˘‰ky 3 m a minimál-

ní vzdálenost vûtví od vodiãÛ byla 2 m u hol˘ch vodiãÛ

a ovocn˘ch stromÛ izol. vedení; 0,5 m u izol. vedení lesních

a ostatních stromÛ a u závûsn˘ch kabelÛ u ovocn˘ch stro-

mÛ; 0,3 m u závûsn˘ch kabelÛ lesních a ostatních stromÛ

s uvaÏováním roãního pfiírÛstku,

- v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12

m (15 m u zafiízení postaveného do konce roku 1994) na

kaÏdou stranu od krajních vodiãÛ dosahovaly porosty ma-

ximální v˘‰ky 3 m a mini- mální vzdálenost vûtví od vodi-

ãÛ byla 3 m s uvaÏováním roãního pfiírÛstku.

Pfii práci je nutno dodrÏet bezpeãné vzdálenosti osoby od

vodiãÛ pod napûtím dle âSN 34 3108 minimálnû 2 m u vn a 3

m u 110 kV. OdstraÀování stromoví, pfii kterém by mohla b˘t

ohroÏena bezpeãnost a funkãnost vedení, musí b˘t provedena

jen se souhlasem spoleãnosti âEZ Distribuãní sluÏby, s.r.o.

OKLE·TùNÍ D¤EVIN PROVEëTE V TERMÍNU

od 1. prosince 2007 - do 31. prosince 2007
Uplyne-li tato lhÛta marnû, bude provedeno okle‰tûní, pfií-

padnû odstranûní dfievin, spoleãností âEZ Distribuãní sluÏby,
s.r.o. (na základû povûfiení drÏitele licence na distribuci) a to
na nebezpeãí majitele nebo uÏivatele pozemku.

V Ostravû dne 23.11.2007

âEZ Distribuãní sluÏby, s.r.o. úsek Provoz a poruchová sluÏba Ostrava

Staré elektro nepatfií do popelnice - odevzdejte je pfii mo-

bilním svozu!

Co v‰echno se sbírá a recykluje:

- v‰echny druhy televizorÛ, video a DVD, pfiehrávaãe, rá-

dia, kazetové magnetofony, gramofony, Hi-Fi vûÏe, re-

probedny, sluchátka, dálkové ovladaãe

- videokamery, fotoaparáty vãetnû objektivÛ a bleskÛ,

elektrické hudební nástroje, poãítaãe, pfiíslu‰enství k po-

ãítaãÛm - klávesnice, karty, my‰i atd.

- notebooky, monitory, telefony, faxy, tiskárny, malé ko-

pírky, kalkulaãky, herní konzole a jejich ovladaãe,

v‰echny elektrické hraãky, atp.

Dal‰í a podrobnûj‰í informace na www.asekol.cz.

Odpovûì. Vlastník budovy.

KaÏdou zimu se na nás obrací obãané o pomoc pfii fie‰ení
tohoto problému. O co jde? Nûktefií obãané v hofiansku i v do-
lansku mají svÛj domek v tûsné blízkosti obecní komunikace
nebo chodníku. Pfii vût‰ím mnoÏství snûhu tento sníh padá ze
stfiechy pfiímo na komunikaci a tato hromada snûhu uãiní tu-
to komunikaci neprÛjezdnou. Vznikají dohady, kdo má co
nejrychleji tento sníh uklidit. V minulosti to vût‰inou dûlala
na své náklady obec, protoÏe vlastníci tûchto domÛ se k tomu
nemûli. NeÏ se dostavil traktor nebo jin˘ mechanismus, b˘-
vala tato cesta dlouho neprÛjezdná. Z tohoto dÛvodu vyz˘vá-
me vlastníky tûchto domkÛ, aby si své stfiechy lépe zabezpe-
ãili, nejlépe snûhov˘mi zábranami, nebo aby se co nejrychleji
postarali o zprÛjezdnûní uveden˘ch komunikací.

Míra nezamûstnanosti v Liptále  
a v okresu Vsetín - listopad 2007
1.Míra nezamûstnanosti v obci Liptál: ãerven 2007 - 6,7 %,

listopad - 5,4 %

2.DosaÏitelní uchazeãi (mohou ihned nastoupit do zamûst-

nání): ãerven - 44 osob, listopad - 35 osob.

3.Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: ãerven - 652 osob, listo-

pad - 652 osob.

4.Nabídka pracovní síly (uchazeãi o zamûstnání) v okrese

Vsetín: ãerven - 6 053 osob, listopad - 5473 osob.

5.Poptávka po pracovní síle (volná pracovní místa) v okrese

Vsetín: ãerven - 1417 míst, listopad - 1798 míst.

Ze zdrojÛ Úfiadu práce ve Vsetínû vybrala: 

Jana Vráblíková
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Z VOLEJBALU - Mikulá‰sk˘ turnaj v Liptále po ãtvrté
KaÏd˘ rok na‰e organizace Klub vo-

lejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál pofiádá

„Mikulá‰sk˘ turnaj” smí‰en˘ch druÏstev

ve volejbale. Letos to byl jiÏ 4 roãník. 

Se‰lo se 6 t˘mÛ a hrálo se systémem

kaÏd˘ s kaÏd˘m.V̆ kony t˘mÛ byly opût

velmi vyrovnané, o ãemÏ svûdãily dlou-

hé v˘mûny a velké boje o kaÏd˘ míã.

A to se vyplatilo "Bohu‰Ûm", ktefií vy-

hráli první místo a mohli se tak radovat

z krásného poháru, kter˘ vûnoval jeden

z ãlenÛ na‰í organizace p.Bafiina. Tímto

mu chceme podûkovat. Na‰e druÏstvo

letos nemûlo tolik ‰tûstí a skonãilo na

‰estém místû. Ale my se nevzdáváme

a utkáme se pfií‰tû.VÏdyÈ po cel˘ rok se

potkáváme na nejrÛznûj‰ích turnajích.

Podûkování za v‰echny ãleny patfií p.

Dostálové, místostarostce obce Liptál,

která pfii‰la v‰echny pozdravit.

Tûlocviãna Z· je pro nás jedinou moÏ-

ností, kde pofiádat turnaje. A tak doufá-

me, Ïe do budoucna budeme mít moÏ-

nost hrát na venkovním hfii‰ti, na které se

v‰ichni moc tû‰í. 

A pokud máte zájem a chuÈ si zahrát

volejbal, pfiijìte mezi nás kaÏd˘ ãtvrtek

ve 20.00 hodin do tûlocviã základní ‰ko-

ly. Rádi Vás pfiivítáme.

Na závûr bychom chtûli popfiát na‰i

spoluhráãÛm, pfiiznivcÛm i Vám v‰em

krásné a pohodové svátky vánoãní, pev-

né zdraví. A do Nového roku 2008 hod-

nû sportovních úspûchÛ!

Ivana Kostková a Hana Hnilicová

Na ·tûpána není pána 
aneb pozvání na 

·tûpánskou zábavu
Fotbalov˘ klub 

pfii TJ Start Lipta Liptál Vás zve 

ve stfiedu 26. 12. 2007 

od 20 hodin 
do prostor Kulturního zafiízení Liptál.

K tanci i poslechu hraje Ïivá hudba, 

obãerstvení zaji‰tûno, vstupné 50,- Kã.

Členové a příznivci FK Liptál 
Vám přejí krásné a pohodové vánoce, 

vše nejlepší do nového roku 
a ještě více společných zážitků s fotbalem!

Hasiãi v Liptále Vás srdeãnû zvou na tradiãní

HASIâSK¯ PLES 
v sobotu 12. ledna 2008 od 20 hodin

v Kulturním zafiízení Liptál.

Pfiijìte se pobavit, a tím nás tak podpofiit, 

na první ples v novém roce! 

Obãerstvení zaji‰tûno, pfiipravena bude bohatá tombola,

k tanci i poslechu hraje skupina "1+1", vstupné obvyklé.

Dûkujeme v‰em sv˘m ãlenÛm, pfiátelÛm 

a samozfiejmû sponzorÛm za spolupráci,

ochotu a pomoc v na‰í ãinnosti 

v uplynulém roce 2007. 

Do dalšího roku přejeme všem hodně zdraví, 
úspěchů, spokojenosti a nadšení 
v osobním i pracovním životě.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Liptál


