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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Usnesení č. 7 ze dne 19. 12. 2007

ZO Liptál: 
- schvaluje zápis č. 6 ze dne 17. 10. 

2007 
- bere na vědomí kontrolu usnesení 

č. 6 ze dne 17. 10. 2007 
- schvaluje vypracování studie 

na využití volného pavilonu v ZŠ 
a okolních ploch firmou UPOSS 
Luhačovice za cenu 107.000,- Kč

- bere na vědomí informace z jedná-
ní Rady obce Liptál č. 9 ze dne 24. 
09. 2007, č. 10 ze dne 19. 11. 2007 
a č. 11 ze dne 13. 12. 2007

- schvaluje zahájení změny územ-
ního plánu č. 7 u těch žadatelů, 
kteří budou požadovat provedení 
změny v co nejkratším termínu. 
Tito žadatelé si náklady na změnu 
uhradí sami v plné výši. Ostatní 
požadavky na změnu ÚP budou 
řešeny v rámci nového územního 
plánu obce Liptál. Ukládá písemně 
vyrozumět žadatele o rozhodnutí 
zastupitelstva

- bere na vědomí informace o rekon-
strukci a využití zámku a ukládá 
písemně oslovit paní Mezníkovou, 
aby sdělila písemně své požadavky 
na prodej nemovitostí za budovou 
zámku

- bere na vědomí zápis Krajského 
úřadu ZK z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 
2007 č. 298/2007/KŘ

- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2007

- pověřuje v době od 20. 12. do 31. 
12. 2007 Radu obce Liptál prová-
děním rozpočtových opatření s tím, 
že tyto změny budou dodány do ZO 
na prvním zasedání v roce 2008 

- bere na vědomí závěrečnou zprávu 
starosty o činnosti za rok 2007

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
podle rozpočtového provizoria 
v období od 1. 1. 2008 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2008

- bere na vědomí plán kulturních 
akcí do konce roku 2007 a na rok 
2008

- bere na vědomí žádost Farního 
sboru ČCE v Liptále o pomoc při 
sečení trávy v okolí evangelického 
kostela a před farou

- schvaluje pronájem kulturního 
zařízení panu Zdeňku Mališovi, 
Vsetín v době od 21. 1. do 27. 
1. 2008, výše nájmu se stanovuje 
3.000,- Kč/den

- schvaluje uskutečnění jarního ko-
la mládežnické hasičské soutěže 
Plamen a pronájem hřišť za tímto 
účelem

- schvaluje pronájem KZ za účelem 
cvičení – Kurz orientálních tanců 
pro ženy a dívky, nájem se nestano-
vuje

- bere na vědomí informace 
o špatném stavu komunikace 
na „Baťkovou“

Usnesení č. 8 ze dne 28. 01. 2008
ZO Liptál: 
- schvaluje zápis č. 7 ze dne 19. 12. 

2007 
- bere na vědomí kontrolu usnesení 

č. 7 ze dne 19. 12. 2007 
- bere na vědomí informace z jed-

nání Rady obce Liptál č. 12 ze dne 
28. 12. 2007 a č. 13 ze dne 24. 01. 
2008

- schvaluje zpracování projektové 
dokumentace firmou UPOSS spol. 
s r.o., schvaluje podání žádosti 
o dotaci na Ministerstvo životního 
prostředí v rámci 3. výzvy MŽP, 
Prioritní osy 3, podoblast podpo-
ry 3.2.1 Realizace úspor energie, 
schvaluje vyčlenění finančních 
prostředků z rozpočtu obce Liptál 
na rok 2008 na akci: Základní škola 
Liptál – zateplení fasády a výměna 
oken ve výši 1.100.000,- Kč

- schvaluje Smlouvu o dílo č. 042008 
mezi Obcí Liptál a firmou H&B 
REAL, Vsetín na zpracování žádos-
ti o dotaci na akci: Základní škola 
Liptál – zateplení fasády a výměna 
oken

- schvaluje Věru Dostálovou, nar. 
19. 2. 1957, místostarostku obce 
Liptál jako osobu pověřenou jedná-
ním se SFŽP ČR ve věci 3. výzvy 
Ministerstva životního prostředí 
ČR, Prioritní osy 3, podoblast pod-
pory 3.2.1 Realizace úspor energie 
na akci: Základní škola Liptál – za-
teplení fasády a výměna oken

- bere na vědomí informace o strate-

gickém plánu Leader, MAS Střední 
Vsetínsko

- schvaluje vypracování projektové 
dokumentace na akci: Liptál – dět-
ské hřiště Ing. Aloisem Tkadlecem, 
schvaluje podání žádosti o dotaci 
na Zlínský kraj v rámci programu 
PF02-08-Podprogram na podporu 
obnovy venkova na akci: Liptál – 
dětské hřiště, schvaluje vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu 
obce Liptál ve výši 90.000,- Kč 
na akci: Liptál – dětské hřiště

- bere na vědomí informace o vý-
sledku hospodaření obce Liptál 
za rok 2007

- schvaluje rozpočet obce Liptál 
na rok 2008 ve výši 12.906.000,- 
Kč příjmy a 12.906.000,- Kč výda-
je

- bere na vědomí neuskutečnění 
bankovní záruky na dotaci pro ZŠ 
Liptál na akci: Základní škola – za-
teplení fasády a výměna oken

- schvaluje dotaci ve výši 50.000,- 
Kč pro Základní školu Liptál z pro-
gramu EVO

- schvaluje hospodářský výsledek 
MŠ Liptál za rok 2007 ve výši 
2.232,46 Kč a převedení do rezerv-
ního fondu

- schvaluje přerozdělení hospodář-
ského výsledku MŠ Liptál za rok 
2006 z rezervního fondu: a to 
ve výši 1.085,- Kč do fondu odměn 
a ve výši 272,25 Kč do rezervního 
fondu

- bere na vědomí plán kulturních 
akcí na rok 2008

- schvaluje vstup obce Liptál 
do Sdružení místních samospráv 
ČR

- schvaluje dohodu o podmínkách 
zřízení stavby mezi obcí Liptál 
a Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje

- bere na vědomí přípravu pre-
zentace k soutěži Vesnice roku – 
Evropské kolo

- schvaluje pronájem kulturního za-
řízení pro cvičení žen a dívek vždy 
ve čtvrtek – nájem se nestanovuje.

Jana Vráblíková
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Míra nezaměstnanosti v Liptále a v okresu Vsetín - duben 2008

Změna adresy sídla Letokruhy, o.s.

Solárium v Liptále

k A L A n e t i k A 
- aneb cvičení pro každého

Dupkala obhájil titul 
mistra světa v páce

Upozornění chovatelům 
hospodářských zvířat pro rok 2008 

Odvoz odpadů 2008

Městský úřad Vsetín, 
odbor správních agend informuje

1. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: listopad 2007 - 5,4 %, 
duben 2008 - 4,4 %

2. Dosažitelní uchazeči (mohou ihned nastoupit do zaměst-
nání): listopad 2007 - 35, duben 2008 - 29 osob.

3. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: listopad 2007 - 652, 
duben 2008 - 652 osob.

4. Volná místa v Liptále duben 2008 - 12 míst.
5. Nabídka pracovní síly (uchazeči o zaměstnání) v okrese 

Vsetín: listopad 2007- 5473, duben 2008 - 5568 osob.
5. Poptávka po pracovní síle (volná pracovní místa) v okrese 

Vsetín: listopad 2007- 1798, duben 2008 - 1736 míst.
Ze zdrojů Úřadu práce ve Vsetíně vybrala: Jana Vráblíková

Občanské sdružení Letokruhy oznamuje změnu sídla orga-
nizace. Nová adresa je: Tyršova 1271, Dům s pečovatelskou 
službou na Rafandě), 755 01 Vsetín. Tel.: 571 819 361, non 
stop help linka 777 565 030, web: www.letokruhy-vs.cz.

Úsek registru vozidel a techniků je od ledna 2008 přestě-
hován z ulice Mostecká 303 (u Bečvy) do výškové budovy 
Městského úřadu, Svárov 1080, 1. patro.

Odvoz popelnic:
Každou středu - 1 x za 14 dnů - sudý týden.

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2008 (tj. doklad o zaplacení), nebude mu již 

popelnice vyvážena!

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

Plasty – PET láhve – žluté pytle
* 21.04. * 19.05. * 16.06.* 14.07. * 11.08. * 08.09. * 06.10. 
* 03.11. * 01.12. * 29.12.2008 * 

Papír – modré pytle
* 19.06. * 14.08. * 16.10. * 18.12.2008 * 

Zákaz pálení plastů v obci
Upozorňujeme občany i firmy na zákaz pálení plastů v den-
ních a nočních hodinách. Nejen, že ničí ovzduší v obci, ale 
také poškozují zdraví sobě a zejména dalším spoluobčanům.

Vývoz kontejnerů se sklem 
* 07.05. * 04.06. * 30.07. * 27.08. * 24.09. * 22.10. * 19.11. * 17.12. *

Sběr starého železa
Základní škola v Liptále uskuteční v sobotu 17. května sběr 
starého železa. Žádáme občany, aby sběr připravili na odvoz-
ní místo až v sobotu ráno.

Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů se usku-
teční v sobotu 24. května 2008.
na Špici 7:30 - 9:00 hod., Dolansko 9:15 - 10:45 hod., 
u hasičské zbrojnice 11:30 - 13:00 hod.
Upozorňujeme občany, aby nevozili sběr v pátek, ale až v 
sobotu v určené hodiny!

Chovatelé hospodářských zvířat (zejména krav a jalovic 
starších 24 měsíců, plemenných býků, beranů, kozlů, hřebců 
a klisen) mají opět v roce 2008 povinnost, aby zabezpečili 
provedení povinných zdravotních zkoušek u svých zvířat.

Tato povinnost vyplývá z veterinárního zákona a její rozsah je 
každoročně konkretizován ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Chovatelé proto musí kontaktovat soukromého veterinár-
ního lékaře, který u nich provede nařízené zdravotní zkoušky 
ve stanoveném rozsahu. Laboratorní vyšetření je zpravidla 
v plné výši hrazeno státem.

Chovatelům, kteří nesplní tuto svou povinnost, hrozí uděle-
ní finančních sankcí a zákaz přemísťování jejich zvířat na jat-
ka i k dalšímu chovateli. 

MVDr. Milan Polášek, 
vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

Nově solárium je otevřeno od dubna 2008 v Restauraci Sa-
lis, Liptál 300. Tel.: 603 886 994. Všichni jste srdečně zváni 
k návštěvě!

Od 10. ledna 2008, od 19:30 do 20:30 hodin bude každý 
čtvrtek  probíhat v kulturním zařízení nový typ cvičení - Ka-
lanetika pro každého. Toto cvičení působí velmi příznivě 
na metabolismus, zvyšuje imunitu, působí proti bolestem zad 
a kloubů, získáte kondici i dobrou náladu, budete zažívat ak-
tivní zábavu mezi přáteli. Předcvičuje Michaela Šťastná.

Všichni jste srdečně zváni. S sebou vezměte cvičební pod-
ložku - karimatku, ručník, pití, 20,-- Kč.

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

Splnění životního snu se dočkal dvaačtyřicetiletý Stanislav 
Dupkala ze Vsetína (dříve občan Liptálu), když v říjnu 2007 
získal zlatou medaili na 29. mistrovství světa v páce v Bul-
harsku. Obhájil tak loňský titul mistra světa z Manchesteru. 
Nyní uspěl v konkurenci šestnácti set siláků ze čtyřiceti tří 
zemí světa. Českou republiku reprezentoval v kategorii Mas-
ters, kde soutěží borci od čtyřiceti do padesáti let. „Když jsem 
stál na  stupních vítězů a pode mnou  byly dvě velmoci - 
Amerika a Rusko, byl to úžasný pocit,“ popsal své pocity. 
Příští šamapionát se koná v kanadském Vancouveru.

Jako bývali spoluobčané blahopřejeme!
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Tříkrálová sbírka v Liptále 2008

4. Liptálský košt slivovice

Poděkování za humanitární sbírku
Vážený pane starosto, Vážená paní starostko,
velice si vážíme Vaší spolupráce, a proto přijměte poděko-

vání za uspořádání humanitární sbírky ve Vaší obci.
Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se z růz-

ných důvodů ocitli v krizové životní situaci, kterou nejsou 
schopni sami řešit. Naším cílem je jejich osamostatnění tak, 
aby mohli zpět najít své místo a uplatnění ve společnosti.

Všechny naše sociální služby se nemohou obejít bez pomo-
ci druhých. Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme spolupraco-
vat s lidmi, kteří jsou ochotni něco ze svého darovat. Zorgani-
zováním sbírky jste pomohli poskytnout nejen bezprostřední 
materiální pomoc, ale také vytvořit nové šance těm, kteří se 
snaží o znovunalezení důstojného místa ve společnosti. Aby-
chom mohli tento darovaný materiál zpracovávat a dopravo-

vat tam, kde je třeba, a aby sociální pomoc služby potřebným 
mohly plynule pokračovat, budeme vděčni i za případnou 
finanční pomoc. Víme, že ne všichni mohou přispívat pravi-
delně nebo vysokými částkami, ale chceme, abyste věděli, že 
jakýkoli finanční dar nám velmi pomůže. Pokud bude v mož-
nostech Vaší obce/města, dovolujeme si v příloze přiložit žá-
dost o příspěvek. 

Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo ošacení 
a další věci darovali, ale i Vám, kdo sbírky pro Diakonii 
Broumov organizujete a darované věci shromažďujete. 

Velice si vážíme Vašeho zájmu a snahy jakkoli podpořit 
naši činnost a těšíme se na spolupráci na podzim 2008. 

Mgr. Lenka Wienerová, 
Oblastní ředitelka Diakonie Broumov

Charita Vsetín Vám děkuje, že jste se podíleli na úspěšném 
průběhu Tříkrálové sbírky 2008, která se konala v naší obci 
5. ledna 2008. Přispěli jste tím na pomoc rodinám i jednotliv-

cům, zdravotně postiženým, seniorům a lidem v nouzi i v za-
hraničí. V Liptále bylo vybráno 18 352,50 Kč (rok 2007: se 
Lhotou u Vsetína 22 558 Kč).

V okrese Vsetín bylo vybráno celkem 518 731 Kč (v roce 2007 - 
465 356,50 Kč).             Věra Dulavová, ředitelka Charity Vsetín

V sobotu 12. dubna 2008 se uskutečnil tradiční, letos již          
4. Liptálský košt slivovice. Komise měla možnost letos po-
rovnávat 17 vzorků. O tom, že byly kvalitou téměř vyrovnané 
svědčí nejen výrok jednoho z návštěvníků: „Každá z nich by 
sa hodila kupit!“, ale i to, že první místo náleželo bodově hned 
dvěma destilátům. Nakonec po posledním „rozchutnání“ zví-
tězila definitivně slivovice pana Romana Šťastného ze Lhoty 
u Vsetína. Z rukou starosty obce pak převzali ocenění i za dru-
hé místo: Petr Daňa, třetí místo: Jaromír Matocha, oba Liptál. 
Šest soutěžících si poznalo svoji. Všem blahopřejeme.

Kdo měl chuť mohl pak „přebytky“ ochutnat při večerním 
přátelském posezení za doprovodu hudební skupiny 1+1. 
Kromě toho měli návštěvnici možnost  zajídat vynikajícím 
gulášem pana Knebla.

Všichni účastníci děkují Restauraci U Klesků a paní Haně 
Kleskové za organizaci. Zvláštní poděkování pak patří spon-
zorům, kterými letos byli: Restaurace U Klesků, Obec Liptál, 
Josef Fendrych, Nábytek Petr Vaculík, Jan Matonoha, ZD 
Liptál, Zdravotní masáže Mariana Šopáková a další.

Pro přehled uvádíme vítěze minulých ročníků:
III. ročník 2007 - 1. Petr Daňa, 2. Libor Obadal, 3. Petr 

Urban, Lhota u Vsetína. 1 si poznal svoji.

II. ročník 2006 - 1. Jan Matonoha
I. ročník 2005 - 1. Jan Běťák, 2. Josef Fendrych, 3. Josef 

Londa.
O. ročník (na Baťkové) 2004 - 1. Petr Marek, 2. Pavel 

Marek, 3. René Navrátil, 1 si poznal svoji.
U II. ročníku se nám nepodařilo zjistit druhé a třetí místo. 

Prosíme proto, aby jste se nám kvůli zdokumentování přihlá-
sili na OÚ Liptál.           Zpracovala Jana Vráblíková

Společné foto.

Hudba 1+1 a hlavní organizátor Hana Klesková.Předání vítězné ceny starostou obce.
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Informace k zasílání daňových složenek 
pro platby daně z nemovitostí v roce 2008

Zájezd do Holandska

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 
2008 bude daňová správa využívat 
nový způsob zpracování a distribuce 
daňových složenek pro platby daně 
z nemovitostí. Ve většině případů budou 
daňové složenky zpracovávány centrál-
ně podle územní působnosti jednotli-
vých finančních ředitelství a rozesílány 
daňovým subjektům hromadně dodava-
telskou firmou, tj. nikoli jednotlivými 
finančními úřady. 

Má-li poplatník daně z nemovitos-
tí více nemovitostí, které se nacházejí 
v působnosti různých správců daně 
v rámci jednoho finančního ředitelství, 
budou v zájmu urychlení distribuce 
do obálek vkládány společně složenky 
za všechny tyto finanční úřady. 

Jednotlivé složenky budou opatřeny 
názvem a číslem účtu místně příslušné-
ho finančního úřadu, kterému je přísluš-
ná platba určena. Na alonži složenky 
bude i nadále informace pro poplatníka 
o počtu splátek a výši daňové povinnos-
ti, případně o výši daňového nedoplatku 
za předchozí zdaňovací období. 

Má-li poplatník daně z nemovitos-

tí nemovitosti u více finančních úřadů 
v působnosti různých finančních ře-
ditelství, obdrží obálku se složenkami 
za každé dotčené finanční ředitelství 
samostatně. 

Vzhledem k centrálnímu zpracová-
ní a rozesílání složenek musí být úda-
je na složenky za jednotlivé finanční 
úřady předány v předstihu tak, aby slo-
ženky mohly být poplatníkům doruče-
ny do 15. 5. 2008, neboť první termín 
splatnosti daně z nemovitostí je do 31. 
5. 2008. 

Je proto pravděpodobné, že někteří 
poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. 
dříve než obdrží složenku. V takovém 
případě budou údaje na alonži složenky 
sloužit pouze ke kontrole daňové povin-
nosti a k případnému doplacení rozdílu 
mezi vyměřenou daňovou povinností 
a částkou již uhrazenou. 

Pro platbu daňové povinnosti u kaž-
dého z dotčených finančních úřadů 
bude poplatníkovi daně zaslána jedna 
složenka, pokud jeho daňová povinnost 
u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 
5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je 

tato daňová povinnost vyšší než 5000,- 
Kč a daň se tedy platí ve dvou splát-
kách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však 
zaplatit i najednou jedinou složenkou, 
a to v termínu první splátky daně. 

Jestliže poplatník podal daňové při-
znání po 31. 1. 2008 a v něm vypočtená 
daň se liší od daňové povinnosti uvede-
né na složence, uhradí daň ve výši vy-
počtené v daňovém přiznání, případně 
ve výši, kterou mu správce daně sdělí 
platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem. 

Ve specifických případech, zejmé-
na tehdy, jestliže bude výše daňové 
povinnosti poplatníkům daně sdělo-
vána platebními výměry či hromad-
nými předpisnými seznamy, jim bu-
dou složenky i nadále zasílány či jinak 
distribuovány (např. prostřednictvím 
obcí) jednotlivými finančními úřady. 
Tuto možnost zvolí jednotlivé finanč-
ní úřady v závislosti na konkrétních 
podmínkách v daných lokalitách 
v zájmu včasného a efektivního doru-
čení složenek poplatníkům. 

Informační leták Ministerstva financí 

V souvislosti s vyhlášením cen za evropskou cenu Ves-
nice roku 2008 připravuje obec Liptál autobusový zájezd 
do Holandska, kde se ve dnech 26. -27. září 2008 uskuteční 
v obci KOUDUM slavnostní setkání a předání cen všem 29 
učastníkům ze 12 evropských zemí. 

Českou republiku budou na tomto setkání zastupovat 
obec Liptál, vítěz Vesnice roku 2006, a obec Havlovice 
z Královéhradeckého kraje, vítěz Vesnice roku 2007. Obě 
obce se dohodly, že pojedou každá samostatně svým auto-
busem. Před 2 lety, kdy bylo vyhodnocení v Německu, jeli 
tehdejší vítězové 2004 a 2005, obec Kovářov - Jihočeský 
kraj a obec Bořetice- Jihomoravský kraj, společně jedním 
autobusem.

Předpokládaný program zájezdu:
- odjezd ve středu 24. 09. 2008 v odpoledních hodinách, 

jízda non-stop bez noclehu se 2 řidiči, pravidelné pře-
stávky

- příjezd do Koudumi ve čtvrtek 25. 09. 2008 po obědě, 
ubytování a doprovodný program až do večera

- pátek 26. 09. 2008 začátek programu v 9.00 hod. a ukon-
čení slavnostním večerem s programem. Vzhledem 
k tomu, že obec Liptál zde bude prezentovat nejen naši 
obec, ale i Zlínský kraj a ČR, předpokládají se během 
pobytu krátké vstupy (muzika, zpěvy, apod.).

- sobota 27. 09. 2008 - 10.00 h průvod obcí, projížďky lodí, 

na kolech atd. Oficiální program končí obědem ve 14.00 h. 
Ve 20.00 je možno se zúčastnit slavnostního večera.

- neděle 28. 09. 2008
- varianta A: po snídani by následoval odjezd domů, pří-

jezd Liptál okolo půlnoci
- varianta B: podle složení účastníků by následoval po sní-

dani odjezd do Beilen, kde má  Evangelický sbor Liptál 
družbu s místním sborem. Zde by následovala účast na  
bohoslužbách a pozdravení zazpíváním 1-2 písní. Po bo-
hoslužbách pak krátká beseda a  posezení při kávě a asi 
ve 12.00 h odjezd domů. Příjezd v pondělí v ranních ho-
dinách.

O tom, která varianta bude zvolena, není zatím rozhod-
nuto. Na jedné straně by bylo vhodné pozdravit naše přátele 
v Beilen, na druhou stranu se to vzhledem k velmi nároč-
nému programu jeví všechno velmi uspěchané. Rozhodne 
zřejmě počet a složení účastníků jak ze strany obce, tak ze 
strany evangelického sboru. V případě, že nebude možné 
skloubit obě akce dohromady, nabízí se možnost uspořá-
dat zájezd do Beilen zvlášť ve stejném nebo jiném termínu, 
ovšem za jiných podmínek.

O konečném řešení budou občané informováni místním 
rozhlasem nebo v příštím čísle obecního zpravodaje.

Miroslav Vaculík, starosta
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ČCE LIPTÁL K majetkovému narovnání mezi státem a církvemi
CO ZAS TI KATOLÍCI CHCŮ…?!
 – Podobný výrok jsem slyšel z úst ně-
kolika evangelíků v souvislosti s při-
pravovaným zákonem o majetkovém 
narovnání mezi státem a církvemi. 
Pravda, katolíci nám evangelíkům, 
a zvláště našim předkům, způsobili 
v minulosti značná příkoří, ta majet-
ková nevyjímaje. Synodní senior Pavel 
Smetana kdysi při ekumenickém jedná-
ní na toto téma zažertoval, že bychom 
se v restitucích měli vrátit k Bílé hoře, 
před rok 1620. Na vznesení takových 
požadavků vůči katolické církvi byly 
však vhodnější časy; třeba v roce 1860, 
kdy byli evangelíci před zákonem s ka-
tolíky zrovnoprávněni, nebo v roce 
1918. A leccos se asi vyřešilo i při po-
zemkových reformách. Dnes už je ale 
na řešení škod způsobených před sta-
letí mi pozdě. Na pořadu dne je vyřešit 
škody způsobené všem církvím – tedy 
nejen římskokatolické! – po roce 1948 
komunistickým režimem. Tehdy přišel 
o část svého majetku také liptálský 
evangelický sbor a o tom chci napsat 
pár řádků.

V naší zemi vládne silná proticír-
kevní nálada podněcovaná zvláště ko-
munisty, jejichž předchůdci po Únoru 
1948 dnešní protiprávní stav zavinili. 
Média přilévají olej do ohně, když 
o připravovaném narovnání neinfor-
mují objektivně. Církve (častěji se říká 
jen „církev“, a přitom se mluví o všech 
církvích a náboženských společnos-
tech) jsou jimi líčeny jako nenasytní 
paraziti této společnosti, kteří z ní jen 
těží, a přitom nic kladného nepřiná-
šejí. Stejně prý své majetky nakradly 
chudým lidem a teď to chtějí nazpět. – 
Takový populistický, hrubě zkreslující 
pohled chci tímto rozhodně odmítnout 
a pokusit se o vysvětlení.

Jak církve k majetku přišly, můžeme 
částečně ukázat na příkladu liptálského 
sboru. Když v roce 1781 vznikl, neměl 
sbor žádný majetek. Tvořili ho samí 
chudí lidé, kteří svou velkou obětavos-
tí pro sbor koupili pozemek nebo daro-
vali kus svého, na nich postavili kos-
tel, faru a školu a k faře přidali louky 
a pole, aby farář mohl sám hospodařit 
a nezemřel i s rodinou hlady. Maje-
tek sboru se tedy shromažďoval krok 
za krokem přispěním samotných čle-
nů, a to jak dary finančními, tak i dary 
nemovitostí. Vždyť to byl jejich sbor 

a oni ho milovali. Podobným způso-
bem přišly k majetku i římskokatolické 
farnosti a řády; jenže ty na to měly víc 
času a optimální podmínky k udržení 
nebo i k rozmnožení majetku. Každá 
organizace, která existuje desetiletí, ba 
staletí, získá majetek a když hospodaří 
opatrně, dokáže ho i rozmnožit. V roce 
1949 však v rámci nových zákonů, 
značně proticírkevně laděných, musely 
všechny farnosti a sbory, ten náš liptál-
ský nevyjímaje, odevzdat téměř všech-
ny pozemky a řadu „nevyužívaných“ 
nemovitosti odevzdat bez náhrady stá-
tu. V archivu liptálského evangelické-
ho sboru se nacházejí listiny, nad nimiž 
zejména ty z nás, kdo tehdejší praktiky 
pamatují, zamrazí. „Majetek se zaba-
vuje ve prospěch státu bez náhrady.“ 
Co jiného to je než krádež? Církvím se 
tehdy dála stejná křivda, jako rolníkům 
přinuceným vstoupit do družstva a vy-
dat všechen živý i mrtvý inventář bez 
náhrady. Po roce 1989 přiznaly vláda 
i parlament fyzickým i právnickým 
osobám právo na náhradu škod způ-
sobených minulým režimem. Proběhl 
složitý proces restitucí, to je uvedení 
věcí do původního stavu. Církví se 
však restituční proces dotkl jen čás-
tečně. Byly například vráceny nemo-
vitosti, které církve prokazatelně po-
třebovaly ke své činnosti. Ale ostatní 
majetek vydán nebyl s tím, že problém 
bude řešen později. Zákon z roku 1991 
stanovil, že všechny nároky na vráce-
ní zabaveného a nevydaného majetku, 
musí církevní subjekty úředně předložit 
do konce roku 1992. Sbor Českobratr-
ské církve evangelické (ČCE) v Liptá-
le požádal o navrácení pozemků, které 
byly ve vlastnictví čs.státu nebo stát-
ních organizací. Jedná se celkem o 2,5 
ha půdy v katastru obce Liptál, dnes 
vesměs lukrativní v průmyslové zóně 
nebo využitelné jako stavební parcely. 

Při jednání o „církevních“ restitucích 
dospěli zástupci státu a církví k ná-
zoru, že velkou část zabaveného ma-
jetku již prakticky nelze vydat. Proto 
došlo k návrhu na finanční narovnání 
za zabavený a nevydaný majetek. Při-
pravovaný návrh zákona předpokládá, 
že se církve vzdají svého nevydaného 
majetku a stát bude po dobu šedesáti 
let splácet všem církvím jeho hodnotu 
včetně úroků. Výše splátek nebude při-
tom nebude odvozena přímo z objemu 
původně zabaveného majetku, ale bude 

stanovena vzájemnou dohodou mezi 
církvemi. Synodní rada ČCE ve své 
informaci sborům dne 11.12.2007 píše, 
že „nekatolické subjekty by měly ob-
držet výrazně vyšší finanční narovnání 
než odpovídá jejich majetkovému po-
dílu…Tak by se zajistilo financování 
ČCE v přibližné výši dvojnásobku 
současného státního příspěvku po dobu 
následujících šedesáti let. Během té 
doby by sbory měly přejít na samofi-
nancování, protože po šedesáti letech 
státní příspěvek církvím zcela zanik-
ne.“ Zákon počítá s tím, že by církve 
při majetkovém narovnání dostaly 
za následujících šedesát let vyplaceno 
celkem 270 miliard korun. Stát ovšem 
náhradou získá zabavený a nevrácený 
majetek, který při dobrém správcování 
vynese daleko víc. Z více než devade-
sáti procent se jedná o majetek řím-
skokatolické církve. Při mezicírkevní 
dohodě o rozdělení financí však katolí-
ci chtějí velkoryse přenechat ostatním 
církvím podstatně víc než by jim podle 
majetkových podílů náleželo.

Synodní rada ČCE žádá výše star-
šovstva těch sborů, které uplatnily 
nárok na navrácení zabaveného majet-
ku, o předběžný souhlas s tím, aby je-
jich majetek byl zahrnut do vyrovnání 
mezi státem a církvemi, tedy prakticky 
o zřeknutí se svého nároku. Některým 
sborům se to může jevit jako nespra-
vedlnost. Jenže celkový nevydaný ma-
jetek ČCE má přibližně hodnotu jed-
noho ročního státního příspěvku pro 
celou ČCE, tedy asi 100 mil.korun. Až 
na několik výjimek proto daly všech-
ny sbory ČCE synodní radě k dalšímu 
jednání zelenou. 

Tímto článkem chci čtenáře Zpravo-
daje informovat a současně poprosit 
o tlumení proticírkevních a protika-
tolických nálad. Podotýkám, že ne-
jsem zastáncem naivního ekumenis-
mu a jsem ostražitý zejména tam, kde 
katolíci ze setrvačnosti stále ještě vy-
stupují s autoritativními a mocenský-
mi příznaky. Spolu se všemi, jimž jde 
o spravedlnost v naší zemi, doufám, že 
připravovaný zákon o narovnání bude 
schválen. 

Těm z Vás, kdo se chcete o proble-
matice majetkového narovnání dově-
dět víc, doporučuji navštívit interneto-
vé stránky www.cirkevnimajetek.cz.

Jan Hudec, evangelický farář
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Den matek. 
Pozvání na pořad 

„Láska brány otevírá“

Vítání občánků

U příležitosti svátku Den matek po-
řádá Obecní úřad Liptál a Komise pro 
občanské záležitosti v neděli 18. květ-
na 2008 v 15 hodin v Kulturním zaří-
zení Liptál pro všechny matky hudebně 
zábavný pořad s názvem „Láska brány 
otevírá”. Zpívají a hrají sólisté operety 
Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě, opery a činohry Slezské-
ho divadla v Opavě. Vstupné zdarma. 
Všechny jste srdečně zvány. Přijměte 
toto pozvání jako poděkování ke Dni 
matek. Těšíme se na Vás.

Program v evangelickém sboru v roce 2008
Svátky a mimořádné akce:

Svatodušní svátky 11. - 12. 05. 2008
Konfirmace 08. 06. 2008
Vzpomínková slavnost M. Jan Hus 06. 07. 2008, 17 hodin, Baťková
Dětský letní tábor, Nivy u Semetína 16. - 22. 08. 2008
Sborový den s celocírkevním kantorem
Ladislavem Moravetzem  14. 09. 2008
Díkčinění 12. 10. 2008
Adventní koncert 07. 12. 2008
Dětská vánoční besídka 21. 12. 2008

Zveme Vás všechny srdečně k účasti na bohoslužbách 
i na dalších sborových setkáních.

Tomáš Němeček, kurátor, Jan Hudec, farář

Telefonní čísla tísňového volání
Hasičský záchranný sbor - Požární služebna VS 950 683 111
HASIČI 150
Záchranná služba - Vsetínská nemocnice, a.s. 571 818 111
Lékařská pohotovost Vsetín 571 818 012
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
ZZS oblast Vsetín 571 420 302
Policie ČR Vsetín 974 680 111
POLICIE ČR 158
Městská policie Vsetín 571 420 546
MĚSTSKÁ POLICIE  156
Jednotné evropské číslo tísňového volání SOS 112
Poruchy - Elektřina (ČEZ) 840 850 860
Poruchy - Voda (VaK Vsetín) 571 484 041
Poruchy - Plyn (SmP) 1239
Městský úřad Vsetín 571 491 111
Obecní úřad Liptál 571 438 074
Železniční stanice Vsetín 972 775 164
Autobusová doprava Vsetín 571 418 002
Technické služby Vsetín 571 428 881
Technické služby Vizovice 577 452 579
Telefon - Telefonica O2 Czech Republic 800 184 084
Informace o telefonních číslech v ČR 1180

V neděli 27. dubna 2008 se uskuteč-
nilo v zasedací místnosti OÚ Liptál ví-
tání občánků. Slovem všechny přítom-
né přivítal pan starosta, milé vystoupení 
měly Malůšata FoS Liptal Liptál. Podě-
kování patří členkám komise pro občan-
ské záležitosti za přípravu a organizaci. 
A kdo se této malé slavnosti zúčastnil 
a obdržel dárek?

Rodiče Řezníčkovi a Patrikem
Rodiče Řezníčkovi s Aničkou
Rodiče Nikolénovi s Nelou
Rodiče Smilkovi s Adamem
Rodiče Vinklerovi s Jakubem
Rodiče Dana Horká a Pavel Blažek 

s Adrianou
Všem a zejména nejmenším přejeme 

hodně zdravíčka a ať nám dobře rostou!
Zpracovala Jana Vráblíková

Informace 
o přerušení dodávky 

el.energie - 21. 5. 2008
ČEZ Distribuce a.s. 

Vám v souladu se zákonem 
458/2000 Sb. oznamuje, 
že z důvodu prací na vedení  

vysokého  napětí, bude přerušena 
dodávka elektrické energie pro část 

obce: Liptál - celá obec
vypínání dne středa 21. 5. 2008 

od 7:30 do 16:00 hod.
hlášení v místě vypínání 

formou letáků, 
provedou pracovníci energetiky.

Martin Válek, 
Technik přípravy - oblast Morava

Rodiče Řezníčkovi s dcerou Aničkou.
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

DUBEN - KVĚTEN - ČERVEN 2008

60 let
duben  Valchářová Věra, Střed
  Žůrková Jiřina, Dolansko
červen  Marek Pavel, Dolansko

65 let
duben  Minařík Pavel
červen  Dubšíková Milena, Sadová
  Vychopeň Jan, Lopuník
  Smilek Josef, Dolansko

70 let
duben  Zeťáková Anna, Dolansko
  Vodák Vojtěch, Na Špici

75 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

80 let
duben  Košutová Anežka, Dolansko
květen  Svobodová Františka, Na Špici
červen  Machala Karel, Austrálie
  Zavrták Svatoslav, Kopřivné

81 let
duben  Blanarčíková Štefánia, Lůžko
červen  Mrnuštíková Marie, Škurňův dvůr
  Maliňáková Olga, Výpusta

82 let
duben  Vaculíková Marie, Hořansko
květen   Kovářová Božena, Hořansko

83 let
červen  Zrníková Marie, Dolansko
  Klepáč Zdeněk, Dolansko

84 let
červen  Hrtáňová Marie, Dolansko 

85 let
květen  Pilíšek Josef, Dolansko
  Miková Julie, Střed 

86 let
květen  Košut Pavel, Dolansko

91 let
duben  Sušňová Vlasta, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky 2007 - 2008
prosinec Lupačová (Ordeltová) Lenka, Lůžko

únor Kolek Rostislav, Pod Hranicí +
 Procházková Jiřina, pod Hranicí 

březen Gerža Tomáš, Na Špici + Mrnuštíková
 Pavlína, Pusté

 

Přihlášeni 2008
únor Andrýsková Zuzana, Střed
 Andrýsek Nikola, Střed
 Molda Vojtěch, Lopuník

březen Vašičková Nikola, Pusté
 Vašička Michal, Pusté
 Kopecký Jan, Střed

Odhlášeni 2008 
leden Krejčířová (Hromadová) Taťána, 
 Hořansko
 Marková (Melichariková) Zuzana, 
 Sadová

únor Hrbáčková Eva, Dolansko
 Trpík Lukáš, Dolansko

narOzeni 2008
leden Blažková Adriana, Lopuník 
  - první miminko v roce 2008
 Trpík Lukáš, Dolansko

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 2008
únor Vaculíková Věra, Na Špici
 Jan Gerža, Dolansko

březen Miroslav Kachtík, Hořansko
 Josef Maliňák, Výpusta

duben Pavel Mrnuštík, Na Špici
 Josef Obadal, Sadová
 Anežka Smilková, Na Špici

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Živote, živote,
kouzlo Tvé uvadlo
Nad mojí mladostí
sluníčko zapadlo …
V. Nedbal

dne 4. března jsme si připomněli 20 let 
od úmrtí našeho tatínka, dědečka, syna a bra-
tra, pana
Josefa Vaculíka z Liptálu, Hořanska
Vzpomíná rodina a kamarád Jožka 
z Kanady.

Hřbitove, hřbitove zahrado zelená
do Tebe sázíme nejdražší semena

20. února 2008 by se dožil 85 let náš tatínek, 
dědeček, pradědeček a můj manžel, pan 
Alois Kovařčík z Liptálu 337 - Háje.

2. března 2008 by se dožil 55 let můj syn, 
bratr, švagr a strýc, pan
Miroslav Kovařčík z Liptálu 337 - Háje.

S úctou na oba vzpomíná manželka a mamin-
ka, děti, vnoučata a pravnoučata s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

ROČNÍ PŘEHLED 2007- OBEC LIPTÁL PŘESTUPNÝ 
ROK 2008

BLAHOPŘÁNÍ 
Do AustráLie

Počet obyvatel:
Ke dni 1. 4. 2008 žije v obci 1423 obyvatel, z toho 707 mužů a 716 žen.
Čísla popisná a evidenční:
Ke dni 1. 4. 2008 je v obci registrováno 502 čísel popisných a 44 čísel evidenčních 
(chaty).
Počet přístupů na www.liptal.cz ke dni 8.4.2008:
 - 9 439 přístupů.

Pro zajímavost uvádíme i porovnání s rokem 2006.

Jak jste jistě zaznamenali, rok 2008 je 
rokem přestupným, tedy pouze jedenkrát 
za 4 roky se opakuje datum 29.února. 
V tento výjimečný den slaví své naroze-
niny jediný náš spoluobčan, pan Zdeněk 
Fendrych, Dolansko. Blahopřejeme!

Z Liptálu posíláme zvláštní blahopřá-
ni panu Karlu Machalovi do Austrálie 
k jeho 80. narozeninám! Přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a aby se Vám spl-
nilo Vaše přání - oslavit toto jubileum 
letos v Liptále! 

Neztratili jsme Ty,
kdo náš svět opustili…

 

dne 27. dubna 2008 jsme si připomněli - 10 
let od chvíle, kdy nás nečekaně opustil náš 
tatínek a staříček, pan 
Jaroslav Gerža z Liptálu Střed, č.88

Vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří se k nám 
připojí.

Na nebi zhasla hvězdička
na domov padla tíž
Ty se k nám, tatínku
nikdy domů nevrátíš
Už Tě neprobudí 
ani jarní sluníčko ani letní den
Vzpomínky na Tebe zůstaly jen.

Dne 13. března 2008 jsme vzpomněli 3. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan
Jan Gerža z Liptálu č.10.

S láskou a vděčností vzpomínají manželka, 
děti s rodinami, sestra s rodinou, příbuzní 
a známí.

rok 2006 Rok 2007
celkem muži ženy celkem muži ženy

Narozeno 20 6 14 8 3 5
Zemřelo 17 7 10 10 6 4
Přihlášeno 21 9 12 30 15 15
Odhlášeno 22 12 10 20 7 13
Sňatky 8 Z toho 5 církevních 15 Z toho 4 církevní

DOSPĚLÍ DĚTI CELKEM
Muži Ženy Chlapci Dívky

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
Rok 
2007

566 45,63 579 47,84 136 9,57 140 9,24 1421 39,49

Rok 
2008

578 45,70 580 48,62 129 9,76 136 9,65 1423 40,19

Věková struktura ke dni 1. 4. 2008:
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Věkové složení ke dni 1. 4. 2008:

Přehled rodinných stavů ke dni 1. 4. 2008:

Četnost příjmení ke dni 1. 4. 2008:

Četnost křestních jmen ke dni 1. 4. 2008:

Věk Do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem 
ROK 2007

Muži 33 95 135 100 108 98 68 49 20 0 0 707

Ženy 36 97 117 98 100 89 79 61 33 5 0 716

Celkem 69 192 252 198 208 187 147 110 53 5 0 1421
ROK 2008

Muži 33 95 135 100 109 98 68 49 20 0 0 707

Ženy 36 97 117 98 101 89 79 61 33 5 0 716

Celkem 69 192 252 198 210 187 147 110 53 5 0 1423

Rok 2007 Rok 2008
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Neuvedeno 16 12 28 11 14 25
Svobodní 310 264 574 311 251 562
Ženatí 320 337 657 321 336 657
Rozvedení 34 27 61 38 33 71
Vdovci 22 79 101 23 85 108
Celkem 702 719 1421 707 716 1423

Pořadí Rok 2007 Rok 2008
Příjmení Počet Příjmení Počet

1. Vaculík 45 Vaculík 44
2. Vaculíková 39 Vaculíková 38
3. Gerža 27 Gerža 26
4. Geržová 23 Geržová 22
5. Mrnůštík 20 Smilková 19
6. Smilková 19 Valchář 19
7. Valchář 19 Mrnůštík 18
8. Mrnůštíková 18 Mrnůštíková 18
9. Valchářová 18 Valchářová 18
10. Daňa, Smilek 16 Smilek 17

Pořadí Rok 2007 Rok 2008
Jméno Počet Jméno Počet

1. Josef 73 Josef 72
2. Jan 56 Jan 55
3. Marie 40 Jana 40
4. Jana 39 Jaroslav, Marie 39
5. Jaroslav, Pavel 38 Petr 38
6. Petr 37 Pavel 36
7. Karel 34 Karel 34
8. Miroslav 33 Miroslav 32
9. Jiří, Ludmila, Zdeněk 27 Jiří 28
10. Tomáš 26 Ludmila, Zdeněk 27

Věku 15 let dosáhnou 
a první občanské průkazy 

obdrží v roce 2008:

Plnoletosti – 18 let 
dovrší v roce 2008:

15 občanů, 7 dívek, 8 chlapců. 
Jsou to tito:
Valčíková Barbora Na Špici
Vaculík Jiří  Sadová
Gavendová Žaneta  Na Špici
Vychopňová Lenka  Střed
Zgarbová Věra Dolansko
Kachtík Zdeněk  Na Špici
Smilek Ondřej Na Špici
Mikel Jakub Na Špici
Vaculíková Kateřina  Lůžko 
Šopáková Diana  Dolansko
Koutná Michaela  Na Špici
Vaculík Matěj  Škurňův dvůr
Vaculík Jakub  Škurňův dvůr
Mikuš Karel Dolansko
Motloch Tomáš  Sadová

20 občanů, 12 dívek, 8 chlapců. 
Jsou to tito:

Blažo Petr Hořansko
Valchářová Martina Sadová
Juřičková Michaela Dolansko
Mikulec Petr Dolansko
Mrlinová Lenka Pod Hranicí
Vaculík Miroslav Sadová
Kleska Zdeněk Střed
Žurková Zuzana Lůžko
Šuláková Pavlína Lůžko
Vaculíková Jana Na Špici
Vraník Eduard Na Špici
Bečvářová Kateřina Dolansko
Machalová Iva Dolansko
Machalová Alena Dolansko
Koutný Ondřej Dolansko
Hruška Tomáš Hořansko
Geržová Pavlína Háj
Švachová Lucie Dolansko
Válek Jiří Dolansko
Sigmundová Natálie Střed
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V roce 2008 by se dožili 100 let tito spoluobčané
Narozen 1908 kde Jméno Liptál čp. Zemřel

28.01. Liptál Smilková Františka 123 - pod dol. obchodem 06.03.1998
15.02. Praha Černoušek Josef 74 - u ev. kostela 02.03.1991
01.03. Liptál Matějů Anežka 81 - nyní Pošta 25.06.1967
28.03. Liptál Smilek František 123 - pod dol. obchodem 03.03.1990
02.04. Liptál Šimarová Rozalie 146 - Dolansko 03.07.1992
04.04. Liptál Vaculíková Marie 178 - Spálíky 01.02.1983
13.04. Nemšová Hala Vojtěch 294 - Sadová 29.09.1980
16.04. Liptál Gojná Anežka 214 - Hořansko 11.12.1989
18.04. Přerov Tomeček František 331 - obec.úřad 29.10.1978
28.04. Liptál Daňa Jan 296 - Ve Kři 12.03.1982
05.05. Ublo Frýdl Karel 340 - Kopřivné 04.08.1971
24.05. Liptál Černotová Anna 80 - střed 27.05.1969
25.05. Blatnice Minaříková Růžena 91 - domov Odhlášena 1960 Prešov
14.06. Liptál Hruška Karel 60 - nad obchodem Daňů 08.10.1990
10.07. Frenštát Stejskalová Ludmila 10 - Hořansko Odhlášena 1964 Zruč n.S.
26.07. Liptál Kachlíková Anna 307 - Kopřivné 07.03.1993
15.08. Liptál Čuříková Julie 261- vedle obchodu Daňů 30.11.1986
08.09. Liptál Daňa Jan 263 - za obchodem Daňů 14.06.1986
09.09. Liptál Cedidlová Anežka 6 - „V Bráně“ Odhlášena 1969 Domažlicko
19.09. Liptál Gerža Josef 92 - Střed (Baťkovský) Odhlášen  1963 Vsetín
22.09. Liptál Tomana Jan 245 - Nad Špicí 24.02.1987
26.10. Liptál Cedidla Josef 6 - „V Bráně“ Odhlášen 1969 Domažlicko
28.10. Liptál Chmelařová Julie 283 - Na Špici (Rechtora) 03.11.1993
10.11. Liptál Bělíčková Rozálie 293 - Na Špici 08.01.1989
12.11. Vsetín Schmidtová Marie 170 - katolická fara Odhlášena 1974 Bruntálsko
21.11. Liptál Mrnuštík Jan 251 - pod domovem 27.01.1979
26.11. Liptál Sušeň Karel 130 - Hořansko 10.09.1999
03.12. Liptál Frýdl Karel 292 - Na Špici 21.12.1997
15.12. Liptál Frýdlová Marie 84 - stará pošta Odhlášena 1959 Zábřeh
25.12. Kostelec Ponížil Josef 291 - nad školkou 25.12.1965

Zpracovala Jana Vráblíková

Divadlo v Liptále
Poslední adventní neděle byla v Liptále věnována premiéře 

divadelního představení, které nacvičily děti dramatického 
kroužku při Základní škole. S nápadem obnovit divadelní 
tradice v Liptále přišla ředitelka školy a zpočátku se jí poda-
řilo přilákat do souboru 9 dětí. Při nacvičování divadelní hry 
o marnotratném synovi jejich počet překročil třicítku. 

Pro začátek uvedli divadelní představení jen pro rodiče 
a příbuzné malých hostů. Protože se obecenstvo bavilo, roz-
hodli se uspořádat představení také v Jasenné. Tamější sál 
v Restauraci Pod Sirákovem praskal ve švech. Malí se zataje-
ným dechem sledovali pohádku O malé Mete, starší a dospělí 
si přišli na své ve hře, která obsahuje i několik biblických 
podobenství, ale je především o lidské zlobě a pýše.

Malí herci odehrají ještě další představení pro liptálské ob-
čany a připravují také vystoupení ve Všemině.  Je samozřej-
mě, že takový divadelní soubor potřebuje, aby někdo pomohl 

ozvučit sál, namaloval kulisy, na své si přišla i divadelní mas-
kérka. Děkuji proto všem, kteří přispěli svým dílem k tomu, 
že děti mohou i nadále plánovat další představení a „diva-
delní turné“ po okolních obcích. Děkuji všem kolegům a ze 
ZŠ Liptál,  divadelní maskérce, rodičům, kteří převáželi malé 
herce, i  firmě Nábytek Petr Vaculík, která zajišťovala převoz 
kulis.   

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál 
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Z mateřské školy Liptál
Od zimy do jara v mateřské škole

Letošní zima nám nedopřála pořádně si užít sněhu a dokon-
ce i naši „Zimní olympiádu“ jsme uskutečnili v tělocvičně. 
O to víc jsme se pak ale věnovali pohádkám a pohádkovému 
hraní - taky jsme si připravili „královskou hostinu“! (vis.foto) 
Pohádkové období zakončila celodenní Masopustní slavnost 
a pak jsme si již povídali o řemeslech a různých povoláních. 
Hráli jsme si na ně a prakticky zkoušeli co se dalo. Tak jsme 
například vyráběli papír, barvili látky, pletli pletýnky, zkou-
šeli šít apod. Starší děti s pomocí rodičů připravily „Sklář-
skou výstavu“a na zahradě začaly zahradničit.

   V té době již pod vedení paní učitelky Klimkové vznikala 
v mezipatře výstavka „Matičky Země“.Matičku představuje 
nejvýše umístněná loutka maminky s košíkem látek a nití 

pro oblékání svých semínek - jarních květinek. Ta ještě 
většinou dřímou v půdě jako níže položené hnědé panenky. 
Jakmile s dětmi venku objevíme sněženky, sedmikrásky, fi-
alky a jiné květiny, budou postupně semínka dostávat šatič-
ky ve své barvě a již můžou ven na sluníčko. (Šatičky spolu 
s dětmi šijí maminky a babičky.)

Postupně se v hnízdech budou objevovat vajíčka, ptáčci, 
kuřátka, na větvích velikonoční vajíčka a výstavka se bude 
doplňovat o nové a nové, tak jako venku příroda.

Koloběh života v přírodě během roku se děti učí teprve vní-
mat a chápat a čím více smyslů je zapojeno při procesu osvo-
jování, tím je trvalejší. Věříme, že společná práce při tvoře-
ní výstavky Maminky Země přinese dětem zajímavý citový 
prožitek a bude přínosem a dobrým základem pro vytváření 
pěkného vztahu k přírodě a vědomí, že jsme její součástí.

   K objevování jara a dalších jeho znaků nám ale poča-
sí stále nepřeje, a proto aby se zima nevracela, vynesli jsme 
s dětmi Morenu a spolu s rodiči na Jarní slavnosti přivítali 
jaro.  Jarní zpívání a říkadla, taneček děvčátek - sedmikrásek 
i chlapců - zahradníků včetně veselého pískání na flétny snad 
už docela jaro odemklo! S ochutnáváním osvědčených ve-
likonočních dobrot připravených maminkami jsme se začali 
těšit na první jarní svátky – Velikonoce.

S přáním, aby se všem dětem v naší mateřské škole líbilo 
a pobyt zde byl pro ně ve všech směrech přínosem děkuji 
všem zaměstnancům, ale hlavně paním učitelkám.

Eva Krausová, ředitelka MŠ
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Ze základní školy při dětském domově Liptál
TANČÍRNA

Dne 19.02.2008 proběhl již třetí ročník 
taneční soutěže pro žáky ZŠ ve Vsetíně 
s názvem TANČÍRNA. Dlouho jsme se 
na tento den pečlivě připravovali a těšili. 
Každý týden jsme trénovali tanec s ná-
zvem TUNIS. A proč Tunis? V létě jsme 
byli na rekreaci v Tunisku a tam jsme zís-
kali perfektní CD se skvělými písničkami. 
Dali jsme šest písní dohromady ve zkráce-
né verzi a k tomu jednoduché kroky a tanec 
byl na světě. Tančí šest dětí od pěti do čtr-
nácti let. V den D jsme měli velikou tré-
mu, aby se něco nepokazilo. Nakonec vše 
dobře dopadlo a my jsme vyhráli 3. místo. 
Měli jsme obrovskou radost! Děti byly 
moc šikovné a patří jim veliká pochvala!

Pavla Valchářová, vychovatelka

Žáci ZŠ Liptál se již třetím rokem účast-
ní soutěže lidického památníku. V prvním 
ročníku zvítězila tehdejší naše žákyně Pe-
tra Pilná, která se soutěže účastní každo-
ročně a vždy patří mezi nejlepší.

V letošním roce se zúčastnil této sou-
těže rekordní počet soutěžících. V ka-
tegorii základních škol se zúčastnila 
1271 soutěžících.  Všichni absolvovali 
vědomostní test a odevzdali vlastní esej 
na téma Co pro mě znamená domov. 

V neděli 13. dubna proběhlo ve Va-
lašských Kloboukách oblastní kolo sou-
těže dětských zpěváků lidových písní. 

Naši školu pod vedením paní učitel-
ky Hany Vaculíkové reprezentovali Pa-
vel Mrlina v mladší kategorii do deseti 
let a Lenka Mrlinová ve starší kategorii 

do patnácti let (na snímku). Oba zazpíva-
li své písně velmi hezky. Lenka nakonec 
mezi 30 soutěžícími obsadila výborné dru-
hé místo a bude naši školu reprezentovat 
v květnu na celostátní soutěži ve Velkých 
Losinách. Všichni jí budeme držet palce.

Věra Halová, ředitelka školy

Liptálští zpěváčci zvítězili ve Vsetíně

Blízká dálka

Lidice

zleva: Jana Vajďáková, Věra Krajščá-
ková, Denisa Tučníková

Umělecký klub pod gescí pedago-
gického lycea a 6-ti letého humanitní-
ho gymnázia Kostka školy uspořádal 
v uplynulých dvou měsících literárně 
výtvarnou soutěž pro žáky šestých až 
devátých tříd pod názvem Blízká dál-
ka. Šlo o představu světa za padesát let. 
Soutěž se oproti záměru pořadatelů roz-
rostla do netušených rozměrů a nakonec 
ve čtyřech kategoriích soutěžilo více 
než dvě stě padesát žáků z čtyřicítky 
základních škol a víceletých gymnázií 
ze Střední Moravy. Slavnostní vyhlá-

šení výsledků se uskutečnilo ve středu        
23. dubna na vernisáži v galerii V po-
schodí v hlavní budově Kostka školy, 
přičemž mezi třicet dva oceněnými žáky 
byly rozděleny peněžní prémie a ceny 
v hodnotě třicet sedm tisíc korun. Mezi  
vítěze se probojovala se svou výtvar-
nou prací i žákyně naší školy Denisa 
Tučníková.K úspěchu blahopřejeme jí 
i paní učitelce Haně Vaculíkové. Další 
fotografie si můžete prohlédnout: http://
www.kostka-skola.cz/home_gallery.
php?delka=7&kategorie.

Text z www stránek upravila 
Věra Halová

S nadšením jsme si přečetli seznam 21 
účastníků, kteří postupují do finále, ne-
boť z naší školy postupují všechny tři 
dívky: Denisa Tučníková, Jana Vajďá-
ková a Věra Krajščáková. Pro ně osob-
ně i pro naši školu je to velký úspěch. 

Poděkování patří nejen našim úspěšným 
soutěžícím, ale i panu učiteli Janu Heliso-
vi, který nejen že žáky každoročně  vyzývá 
k aktivní účasti v soutěži, ale je jim nápo-
mocen i při řešení úkolů.  Mali i velcí ze 
ZŠ Liptál jim drží palce do finále, které se 
bude konat ve dnech od 17. do 20. 4. 2008 
za účasti i zahraničních soutěžících. Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
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Ze základní školy Liptál

Oáza Lidice - Přátelství s dětmi

Den otevřených dveří v základní škole Liptál
V sobotu 12. dubna 2008 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Rodiče 

měli příležitost se ve volný pracovní den podívat, jak se jejich dětem ve škole daří. 
Pozvánky do školy využila jen menší část rodičů, zejména rodičů žáků z prvního 

stupně. Na den strávený s rodiči ve škole se těšily zejména děti, které chtěly svým 
rodičům ukázat, co všechno již umějí, jak si rozumí se svými spolužáky, jak tráví 
volný čas o přestávkách, atd.

Děti za svůj den strávený ve škole v sobotu dostanou „náhradní volno“ ve čtvrtek 
před 1. květnem a prodlouží si tak dny volna. Do školy půjdou jen děti, které o pra-
covní sobotě nebyly nemocné a do školy nepřišly.                       Věra Halová

Zprávička ze Školní družiny při ZŠ Liptál 
Po loňském slavnostním sázení valašské trnky v Památníku 

Lidice vám s radostí oznamujeme, že naše spolupráce s lidic-
kými pokračuje! 

Nové kamarády jsme našli ve středisku pro penziony Oáza 
v Lidicích. Kdo chce vědět  více, hledejte na www.lidice.cz/oaza. 

Do Oázy nám začaly chodit balíčky a obálky se stejnou zpáteční 
adresou: Školní družina Liptál. Bylo to pro nás velké překvapení, 
že se o nás zajímají děti, které žijí tak daleko. Trochu jsme pátrali 
a pak jsme se dozvěděli, že děti z Liptálu ví o nás a o naší obci 
daleko víc než děti z blízkého okolí. Dostali jsme krásné obrázky 
a fotografie a také krásné informační materiály o jejich vesnici, 
která byla mimo jiné vyhlášena vesnicí roku 2006. 

Máme velkou radost z toho, že máme kamarády na druhé stra-
ně republiky a že se můžeme kamarádit i takhle na dálku. Velkou 
zásluhu na tom má paní Pilná, vychovatelka školní družiny a její 
zájem o Lidice a také o to, aby dětem předala poselství o tragedii 
Lidic. Díky ní nám děti poslaly obrázky na vánoční výstavu – 
Dopis Ježíškovi, který můžete vidět v současné době v Oáze. 

Zdravíme je a přejeme jim hodně školních úspěchů. Na-
shledanou v Lidicích v roce 2008. 

Naše děti připravily pro obyvatele domova celou kni-
hu o sobě i o kraji, ve kterém žijí a především o malebném 
Liptále. Všechny naše obrázky a materiály byly vystaveny 
pro veřejnost v Oáze. Zúčastnili jsme se i výtvarné výstavy 
"Dopis pro Ježíška" a seniorům jsme poslali drobné dárky 
pod vánoční stromeček. 

(foto z družiny příště) 

Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál

    Obyvatelé a zaměstnanci Oázy
http://www.lidice.cz/oaza/index.html

Víkendový pobyt pro páťáky
Z Liptálu, Lhoty, Jasenné, Všeminy a Neobuzi uspořádala 

Základní škola Liptál. V pátek odpoledne se ke škole sjížděla 
auta ze všech stran. To rodiče přijížděli se svými dětmi ke ško-
le, aby se společně poznaly a příjemně prožily část víkendu. 

K víkendovému seznamovacímu pobytu se přihlásila 29 dětí. 
Učitelé a paní vychovatelka liptálské školy pro ně připravili za-
jímavý program. První společný večer patřil hrám, jejichž pro-
střednictvím se měly děti poznat a sblížit. Paní učitelka Pištěcká 
svými hrami natolik zaujala, že se nechtěli rozejít ani po desáté 
hodině večer. sobotní den patřil hrám v tělocvičně, pracím v dře-
vodílně, keramickým výrobkům i tancům a písním.

Děti s nadšením přijímaly všechny nabízené aktivity. Paní 
kuchařka byla potěšena, jak jim chutnalo v jídelně. Při závě-
rečném hodnocení jsme zjistili, že všem se splnilo očekávání. 
Děti si užily spoustu legrace, našly nové kamarády, zaujala 
je i pěkně vyzdobená škola. Dva chlapci se také zamilovali, 
a tak mohou jen doufat, že se po prázdninách všichni setkají 

v 6. třídě. Také vyučující, kteří s dětmi víkend trávili, byli 
potěšeni jejich zájmem, soutěživostí, nefalšovaným nadšením 
pro všechny připravené činnosti. A tak při pohledu na panel 

s fotografiemi z uplynulého víkendu se většina z nich těšila 
na další setkání, které se uskuteční 12. dubna. To bude mít ZŠ 
Liptál Den otevřených dveří. 

Tuto sobotu se bude vyučovat podle pátečního rozvrhu a děti 
se svými rodiči se mohou přijít podívat přímo do vyučování, 
aby viděli, jak děti pracují přímo ve vyučování.

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
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F I N A N Č N Í   P O R A D N A  Svazu důchodců
informuje

březen 2008

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P 
sjednáváme slevy

- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny 
sjednáváme slevy

- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele 
 (od dubna 2008)
- na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
- na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky 

a internetu

- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, 
ZTP-P, TP, senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi. 

 
BLIŽŠÍ INFORMACE:

Kancelář Svazu důchodců, Randáškova 1800, Zlín 760 01
ELEFON: 577 432 914 , 739 446 788

Trolejbus č.4, zastávka 4 od podchodu Svit
Autem proti INTERSPARU – Benzinka AGIP – Randáškové

ÚŘEDNÍ DEN – čtvrtek 14.00 – 16.00

Kontaktní místo
INFORMAČNÍ CENTRUM – DOLNÍ NÁMĚSTÍ 1356, 

VSETÍN(knihovna)
ÚŘEDNÍ DEN – čtvrtek – 13.00 – 15.00    

!!! NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE POTŘEBA !!!

Naši spoluobčané - Ladislava Srněnská
V těchto dnech obdržela na návrh Základní školy při Dět-

ském domově Liptál významné ocenění pedagogických pra-
covníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a význam-
ný přínos pro výchovu a vzdělání mladé generace. Ocenění jí 
bude slavnostně předáno v Uherském Brodě 20. května 2008 
za účasti představitelů Zlínského kraje a dalších hostů.

Paní Ladislava Srněnská (na snímku uprostřed) pracovala 
55 let ve speciálním školství jako vychovatelka, 30 let pra-
covala ve zdejší Základní škole při Dětském domově Liptál 
jako vedoucí vychovatelka. Po několik desetiletí se podílela 
na výchově dětí, které byly nějakým způsobem handicapo-
vány - ať už sociálně, tělesně či mentálně. Vždy se zajímala 
i o jejich další osud po opuštění dětského domova. A děti ten-
to nepředstíraný zájem oceňovaly a rády se vždy po letech 
vracely na návštěvu, svěřit se se svými problémy, pochlubit 
se svými úspěchy v soukromí či v zaměstnání. Pro své profes-
ní kvality pracovala také jako výchovný poradce, vedla mno-
ho let metodické sdružení vychovatelů a pořádala školení pro 
další pedagogy - vychovatele z okolních dětských domovů. 

Přesto, že je více než 20 let v důchodu, po celou tu dobu ji 
můžeme několikrát v roce v Dětském domově potkat. Ochot-
ně a ráda vypomůže při práci s dětmi a jak sama říká, pobyt 
mezi mladými ji nabíjí další energií. Ve stoleté historii toho-
to školského zařízení (založeno v roce 1907) zanechala paní 
L. Srněnská významnou a nesmazatelnou stopu při výchově 

stovek dětí, které připravila na vstup do samostatného života. 
Ve svém volném čase se podílela na životě v obci, pracovala 
ve Svazu žen, v Červeném kříži. I dnes se o dění v obci zají-
má, dochází pravidelně na jednání zastupitelstva obce a vyja-
dřuje se jako občan ke všem důležitým tématům. 

Jsme velmi rádi, že se paní Srněnské tohoto ocenění za její 
práci dostalo, zvláště pak, když v uplynulých dnech oslavila 
v kruhu své rodiny krásné jubileum - 75 let. 

Gratulujme společně k ocenění a do dalších let přejeme 
hlavně hodně zdraví, spokojenosti, plno sil a elánu!

Ve spolupráci s ředitelkou ZŠ a DD Liptál 
Mgr. Evou Žůrkovou připravila Jana Vráblíková

Občané se budou moci opět zbavit zdarma autovraků
I obyvatelé naší obce budou mít opět šanci zdarma se zbavit 

nepojízdných vozidel a přispět tak ke zkvalitnění našeho životní-
ho prostředí. Vsetínská radnice ve spolupráci s firmou Metalšrot 
Tlumačov a.s., jež zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků, 
organizuje další  bezplatnou akci pro jejich majitele.

Vlastníci  těchto vozů si musí  zajistit pouze jejich odvoz 
do areálu Technických služeb Vsetín s.r.o. v Jasenicích, kde bude 
v pátek dne 16. května 2008 v době od 12.30 hodin do 16.30 ho-
din tato vozidla přejímat pověřený pracovník. 

Vozy musí být kompletní, to znamená včetně motoru 
a převodovky. Výše uvedená firma pak zabezpečí jejich 
odvoz a ekologickou likvidaci. Po předložení občanského 
průkazu majitele a velkého technického průkazu vozidla 
bude vydán doklad, s kterým se pak majitel vozidla dostaví 
na evidenci vozidel. Na základě něho dojde k odepsání vo-
zidla z evidence. Předložení dokladu o ekologické likvidaci 
vozu je totiž  jednou ze základních podmínek pro jeho vy-
řazení z evidence.



- 16 -

Evropská cena 2008

Cesta poroty

Evropská cena obnovy vesnice

Evropský spolek ARGE  pro obnovu venkova a vesnice

Evropské vesnice stojí před zkouškou!

Evropská cena 2008 s 29 účastníky ze 12 národů jde do dru-
hého kola. Motto výstavy nejlepšího projektu rozvoje venkova 
a rozvoje vesnice: „Budoucnost skrz společenskou inovaci.“

Soutěž o 10. evropskou cenu  je zřízena ze snahy, příklad-
ných aktivit a iniciativ k trvalému posílení budoucnosti ven-
kovského prostranství a jeho odměňovaní, vysvětluje předse-
da evropského spolku ARGE, zemský hejtman Erwin Pröll, 
Vídeň, ve vysílání.

Motto soutěže prosazuje především ty venkovské obce 
a oblasti, které se připojily časovými humanitárními a ekono-
mickými projekty . Pořadatelem soutěže o evropskou cenu, 
která se od roku 1990 koná každé dva roky, je evropský spo-
lek ARGE  pro rozvoj venkova a vesnice. Vedle evropské 

ceny se jedná také o vyznamenání komplexních vynikajících  
projektů a zvláštních prací dílčích oborů.

Po 1. zasedání mezinárodní komise v březnu 2008 v Salzbur-
gu bude v příštích týdnech na cestě šest skupin komisařů, aby 
si prohlédli jednotlivé soutěžní projekty z Belgie, Německa,  
Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Rakouska, Polska, Švýcarska, 
Slovenska, Slovinska, Česka, Maďarska a seznámili se s nimi. 
Konečné rozhodnutí padne koncem června 2008 v Mnichově, 
udělení ceny bude následovat 26. září v Nizozemí, a sice v obci 
Koudum, vítězi z roku 2006. Vedle vnějších jevů jsou hodno-
ceny  především vnitřní kvality vesnice a obce, tedy aktivity 
ve smyslu přizpůsobení se hospodářskému vývoji, sociálnímu 
uspořádání a vyrovnáním se s architekturou, ekologií, zásobo-
váním energií, jakož i kulturní iniciativou a školstvím.

 Vídeň, duben 2008.

Vážený pane starosto,

Při svém prvním zasedání  v březnu 2008 v Salzburgu měla 
porota v mezinárodní soutěži příležitost seznámit se s podkla-
dy 29 účastníků soutěže a konstatovala jejich vysokou úroveň. 
Aby si porotci mohli  udělat obrázek o každém místu zvlášť 
a nechat si zodpovědět případné otázky, vydají se v nejbližších 
týdnech v malých týmech na návštěvu každé obce, přihlášené 
do soutěže o evropskou cenu obnovy vesnice. 

Dále se na Vás obracím s prosbou. Informujte o návštěvě 
komise další osobnosti, které vývoj dění a projekty ve vaší obci 
podpořily a tvořily, a také je rovněž pozvěte.

Je v zájmu nás všech, abychom učinili aktivity v našich ves-
nicích přístupné veřejnosti. Proto, smím-li Vás požádat, plně 
využijte možností informovat o návštěvě poroty v tisku, v roz-

hlase, regionální televizi a starejte se permanentně o informa-
ce ze soutěže.

Text z tisku, krátký portrét evropského spolku obnovy ven-
kova a vesnic, životopisy členů poroty a plán její cesty, které 
najdete v příloze, jsou myšleny jak k Vaší osobní potřebě, tak 
pro Vaše regionální média. Pro další otázky jsem Vám samo-
zřejmě k dispozici, ostatní užitečné informace naleznete také 
na našich webových stránkách www.landentwicklung.org.

Dovolte mi upozornit Vás již dnes, že udělení ceny za rok 
2008 se bude konat 26. a 27. září v Koudumi (Nizozemí) a že 
Vás a Vaše spoluobčany čeká vedle slavnostního udílení ceny, 
velmi pestrý program, plný workshopů, exkurzí a spousta pří-
ležitostí ke komunikaci a výměně zkušeností.

Se srdečnými pozdravy Theres Friewald-Hofbauer, Vídeň

Rok 2008 - Plán cesty komise - 16. - 19. června 2008

Složení hodnotící komise:
Heike Roos, Hans Boekhoven, Peter Schawerda a jako po-

zorovatelka Isabel Strehle z katedry pro plánování a stavby 
venkovského prostoru, TU Mnichov.

Cíle:  Liptál (Morava), Kuniow (Polsko), Liptovská Tep-
lička (Slovensko), Kazár (Maďarsko)
Pondělí 16. června 2008
13:00 odjezd z Vídně
16:30 příjezd do Liptálu

Od 16:30 do 20:30 hodin prohlídka Liptálu
Nocleh v Liptálu nebo okolí.
Úterý 17. června 2008
7:30 odjezd z Liptálu

Žádáme občany, podnikatele, firmy, aby se 
na tento termín připravili a již nyní se zaměři-
li na úklid v okolí svých domů, firem, zahrádek 
apod., aby nám tak pomohli dobře reprezento-
vat naši obec.

Evropský spolek ARGE pro obnovu venkova a vesnice byl 
založen v roce 1988 a je chápán jako nebyrokratické sjedno-
cení vládních zástupců, vědců, jakož i expertů na přestavbu 
vesnic, a chvílemi také komunálních politiků a zástupců ne-
vládních organizací (NGOs). Ve spolku je v současnosti za-
hrnuto 19 evropských členských zemí, respektive členských 
regionů, a stejně tak i členů společenství evropského vzdělá-
vacího fóra pro venkovský rozvoj.

Cíle a aktivity:
Cílem ARGE je především mezinárodní výměna zku-

šeností, zejména mezi zeměmi a regiony členských států 
Evropské unie a východních zemí, k posílení motivace 
a podpoře pozitivního veřejného mínění o problémech 
lidí žijících ve venkovském prostoru, dbali na co možná 
nejlepší údržbu, atraktivnost a životaschopnost současné 
vesnice.
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Představení členů komise
Diplomovaná inženýrka Heike Roos, 

Duryňsko, Německo, ročník 1967

Zahradní architektka a krajinářka, Komora architektů, 
Duryňsko

Se zahradou a přírodou spřízněna již od útlého dětství, 
vášnivá pěstitelka rostlin, ochránkyně zahradních kultur, zá-
stupkyně předmětných vztahů mezi architekturou a volným 
prostorem.

Vzdělání absolvovala na současné stavební univerzi-
tě ve Výmaru v oboru architektura a urbanizace. Paralelně 
k tomu zvláštní studijní plán na vysoké odborné škole v Er-
furtu, obor krajinářství (krajinná architektura). Diplom získa-
la u profesora Huberta Matterse ve Výmaru.

Od roku 2004 členka poroty evropské soutěže o obnovu 
vesnice.

Johan Winston Boekhoven, starosta, 
Workum, Nizozemí, ročník 1946

Ženatý, dvě děti
Vzdělání:

Absolvent gymnázia (Gymnázium Aletta Jacobs, Sappemeer)
Vzdělávací kurz Aliance Francoise, Paříž
City of London College, Londýn
Škola pro vyšší ekonomickou a správní výuku (HEAO)
Komerční obchodní právo, Groningen

Praktická výuka během HEAO-vzdělávání v Pittsburg Plate 
Glass Industries (PPG), Pittsburgh, USA
1971 
první sekretář v Jetru (Japan External Trade Organisation) 
v Amsterdamu
1974-1978 
asistent společnosti Liaison Officer u AKZO International BZ 
v Arnhemu.
1978-1984 
hospodářský pracovník, průmyslový agitátor společenství 
1984-1998 
starosta společenství Schiermonnigkoog a vedle jiných 
Předseda spolku Wattenmeer
Předseda krajského archivu severovýchodního Frieslandu.
Předseda regionálních stavebních projektů „Kis en Hiem“
Předseda regionálního spolku obstarávajícího práci Oostergo
1988-1998 
zástupce krajského soudce, zástupce státního prokurátora
Od 1998: 
starosta obce Nijefurd, které patří ke slavnostnímu místu 
vyhlášení soutěže o evropskou cenu, městu Koudum, Ni-
zozemí 
Člen nadace asanace města Hindeloopen
Člen nadace asanace města Workum
Předseda nadace ochrany památek Nijefurd
Zastupitel Kónu, nizozemského spolku záchrany
Předseda spolku Ijselmeer
Od 2007 člen poroty v soutěži o evropskou cenu obnovy ves-
nice 2008.                  (pokračování na str. 18)

Z tohoto prozatím vycházejí bohaté aktivity, stanove-
né v různých evropských oblastech, které se koncentrovaly 
na ekologické, hospodářské, sociální a kulturní otázky života 
na vesnici.

Vedle mezinárodních sjezdů, odborných sjezdů a výstav 
s možností diskuse, četných publikací a pravidelných exkurzí 
se jedná především soutěž o evropskou cenu přestavby  ves-
nice, která se koná každé dva roky.

Organizační struktura:
Evropský spolek ARGE pro obnovu venkova a rozvoj ves-

nice je od února 2007 jeden ze samostatných spolků se síd-
lem ve Vídni. Předsedou je dolnorakouský zemský hejtman 
Erwin Pröll, zastupujícími předsedy jsou státní ministr Josef 
Miller, Bavorsko, Charles Končen, Lucembursko, a vojvoda 
Ryszard Wilczynski, Opole, Polsko. Vedením managementu 
je pověřená Theres-Frieward Hofbauer.

Podmínkami členství u evropského spolku ARGE je před-
pokládaná platba členského příspěvku, jehož výška závisí 
na ekonomické výkonnosti jakož i na počtu obyvatel přísluš-
né země. Členství může neformálně navrhovat kdykoli kdo-
koli.

Výhody členství:
Členství v evropském spolku ARGE znamená:

- Informace: ARGE pátrá, zjišťuje, shromažďuje, doku-
mentuje a publikuje vědecké a aktuální k tématu rozvoje 
venkova a přestavby vesnic v evropské unii a v různých 
evropských zemích a oblastech. Členové bývají pozváni 

ke kongresům a zasedáním, dostávají časopis: “meziná-
rodní přestavba vesnice“, a mohou se účastnit odborných 
exkurzí.

- Kontakty: ARGE je v kontaktu s evropskou komisí a dis-
ponuje proto přes nejlepší kontakty k rozhodujícím nosi-
čům v evropské unii stejně jako k různým institucím v Ev-
ropě, která se zabývá otázkami rozvoje vesnic.

Zvláště ale co stojí za zmínku, je spolupráce s odpověd-
nými a autoritativními osobnostmi v jednotlivých členských 
zemích ARGE, které jsou každoročně aktualizovány. Jedná 
se o:
- výměnu zkušeností: soutěž o evropskou cenu, která se 

koná každé dva roky a při které se členům výrazně snížily 
poplatky za účast, ale také oficiální schůze poradního sbo-
ru, pracovní setkání a nejrůznější výstavy, které ARGE or-
ganizuje pro své členy, umožňují zpřístupnění zkušeností 
jiným účastníkům, uspořádání mezinárodního partnerství 
a předávaní vlastních vědomostí a dovedností.

- styk s veřejností: velký mezinárodní respekt a profesio-
nální dílo tisku pečuje o to, že potřeby a zejména také 
práce členských regionů a jejich obyvatel v tiskových 
mediích (rozhlas, televize) publikuje, aby vešly ve vše-
obecný potaz.
Rozvoj venkova a přestavba vesnice se téměř po celé Ev-

ropě etabluje a stává se polickým faktorem. K tomu velice 
významně přispívá právě ARGE spolek.

Další informace u Theres Friewald-Hofbauer, Vídeň
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Odd/pujcovna LIPTÁL ...................................................... 1
Celkem ............................................................................ 12

Počet obnovených čtenářů v období  = 35
Zpracoval: Jaroslav Marek, knihovník

Kvalita vody ve veřejném vodovodu SV Syrákov v roce 2007 
provozovaném společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Veřejný Skupinový vodovod Syrákov 

je zásobován z vodního zdroje Vse-
tín–Ohrada, kde se nachází prameniště 
velmi kvalitní podzemní vody. Voda 
je v čerpací stanici Vsetín-Ohrada bez 
chemické úpravy, jen hygienicky zabez-
pečena UV lampami (Alldos a Wede-
co) a chlornanem sodným s výstupnou 
hodnotou do 0,20 mg/l volného chloru. 
Instalace UV lamp umožnila snížení 
dávkování chlornanu sodného z původ-
ní hodnoty 0,50 mg/l volného chloru 
a je to velmi šetrná metoda k desinfekci 
pitné vody používaná i při výrobě koje-
necké vody.

Na veřejném Skupinovém vodovodu 
Syrákov byly v roce 2007 provedeny 
4 krácené rozbory ve Lhotě u Vsetína, 
Základní škola a 2 krácené a 1 úplný 

rozbor v Liptále, Základní škole, dále 6 
krácených rozborů v přerušovací komo-
ře Všemina a 6 krácených na vodojemu 
Syrákov dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadav-
ky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody, v platném 
znění.

V průběhu roku 2007 nebyl překročen 
žádný parametr. Jakost vody v průběhu 
roku byla vyrovnaná.

Obsah dusičnanů byl 2,4 – 11,2 mg/l 
(NMH = 50 mg/l)

Obsah dusitanů 0,006 – 0,015 mg/l 
(NMH = 0,50 mg/l)

Obsah CHSKMn byl 0,06 – 0,74 mg/l 
(MH = 3 mg/l)

Obsah vápníku a hořčíku 1,82 – 1,84 
mmol/l (DH = 2 – 3,5 mmol/l)

Obsah vápníku 61,4 – 66,6 mg/l (MH 
= 30 mg/l).

Tvrdost 100 Německých (do 120N je 
voda středně tvrdá)

Pitná voda v SV Syrákov byla v roce 
2007 bez mikrobiologického oživení 
s nízkým obsahem organických látek. 
Jde o velmi kvalitní středně tvrdou vodu 
s příznivým obsahem vápníku a hořčíku 
pro zdraví člověka.

Vysvětlivky:
NMH……..Nejvyšší mezná hodnota
MH…….....Mezná hodnota
DH………..Doporučená hodnota  

Ing. Michal Korabík, 
vodohospodář společnosti

 Diplomovaný inženýr Peter Schawerda, 
Spolková země Dolní Rakousko, Rakousko

Má velice dlouhou a bohatou praxi s plánováním, projekty 
a zadáváním úkolů ve venkovském prostoru.

Po studiu zemědělství na univerzitě ve Vídni pracoval 
v zemědělsky zaměřeném hnutí, které se zabývá opatřeními, 
která by  vylepšila strukturu v rámci hospodářsko-technické 
úpravy pozemků a reformy. 
1984 se stal technickým vedoucím dolnorakouského úřadu 
zemědělství.
V letech 1988-1995 působil jako univerzitní lektor na země-
dělské univerzitě ve Vídni (Boden = doslova půda,) ve Víd-
ni., obor  rozvoj plánování v nivách.
V roce 1994 následovala změna, stal se vedoucím zeměděl-

ského vzdělávání a vinařství v Dolním Rakousku.
Kromě toho byl Peter Schawerda koordinátorem dolno-

rakouského krajinářského fondu, ve kterém šlo především 
hlavně o řešení problémů na vesnicích.

Projekty rozvoje venkova v souladu  s otázkami rozvoje 
vesnic jsou mu právě tak blízké, jako realizace zemědělsky 
ekologického hospodářského způsobu, prosazení opatření 
a napojení zemědělství do masového cyklu regionálních a tu-
ristických projektů.

Je všeobecně považován za odborníka v plánování  týkají-
cího se prostoru a přestavby vesnice.

Peter Schawerda je již od roku 1990 členem poroty v sou-
těži o evropskou cenu obnovy vesnice a od roku 2001 fun-
guje jako poradce Spolku pro obnovu venkova a vesnice 
(ARGE).

ZÁKAZ VOLNéHO POBÍHÁNÍ PSŮ
Opětovně upozorňujeme majitele psů, aby zamezili volné-
mu pobíhání psů po obci. Ohrožují tím ostatní obyvatele 
obce a hrozí také pokousání a napadení dalších zvířat, ale 
také dětí a dospělých.
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NOVÝ ROK S DECHOVKOU

stArÉ FotoGrAFie

První den nového roku 2008 jsem měli možnost v 15 hodin společně přivítat před radnicí s dechovou hudbou Liptalanka. 
K akci se vracíme několika fotografiemi.

Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořád-
né události, jakou může být i únik nebezpečné látky (havárie 
cisterny apod.) slouží sirény. Sirénami se vyhlašují smluvené 
varovné signály, které by měli znát všichni občané.
Pro obyvatelstvo - varovný signál - všeobecná výstraha
Kolísavý tón po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován 3x 
za sebou. Signál je ihned po ukončení následován verbální 
informací. Po skončení stavu nebezpečí bude varovný signál 
odvolán ve sdělovacích prostředcích.
Pro dobrovolné hasiče - signál požární poplach
Přerušovaný tón po dobu 60 sekund. Tento signál je určen pro 
svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Zkušební tón - není varovným signálem
Trvalý tón po dobu 140 sekund. Je zaveden od roku 2002. 
Zkouška je celostátně  prováděna zpravidla každou první 
středu v měsíci ve 12:00 hodin.

Když zazní siréna
Tři základní kroky k záchraně
1. Neprodleně se ukryjte - zůstaňte doma nebo urychleně ve-
jděte do nejbližšího domu (ochodu, obytného domu, úřadu).
2. Zavřete dveře a okna, abyste snížili množství pronikajícího 
plynu do vašeho úkrytu.
3. Zapněte rozhlas a televizi, protože ihned po tónu sirény 
při vyhlášení signálu „všeobecná výstraha“ bude následovat 
tísňová informace z hromadných informačních prostředků 
(obecní rozhlas, rozhlasové vozy, lokální rozhlasové stanice, 
apod.), ze které se dozvíte, co máte dělat.

Regionální stanice:
Rádio Zlín - 96,2 MHz - 102,5 Mhz - 91,7 MHz
Radio Rock Max - 89,6 MHz
Radio Publikum - 90,3 MHz

Informace vydal Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

V minulých dnech se na nás obrátil pan Mgr. Stoklasa se 
žádostí o zapůjčení starých dobových fotografií. Jeho dopis 
zde přetiskujeme. Pokud budete ochotni fotografie poskyt-
nout, zejména ty, které nebyly dosud nikde zveřejněny, při-
neste je laskavě k zapůjčení na obecní úřad. My je nebudeme 
nikam předávat, pouze budou zde na místě ofoceny a vrátíme 
Vám je zpět. Můžete tak hodnotně přispět k další reprezentaci 
obce a zastoupení Liptálu v knize pana Stoklasy. Děkujeme 
za spolupráci.

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás s prosbou. V současnosti připravuji ob-

razovou publikaci Valašsko ve starých fotografiích a velmi 
rád bych v ní uveřejnil historické snímky z Vaší obce.

V minulých letech jsem vydal knihu Kostely na Valašsku, 
kterou už možná znáte, a přesvědčil jsem se, že se lidé velmi 
zajímají o historii svého kraje. 

Kniha Valašsko ve starých fotografiích bude mít rozměr 
23 x 21 cm, pevnou vazbu a všech 128 stran bude barevných 
na křídovém papíře. Snažím se, aby v ní byly zastoupeny 
všechny valašské obce alespoň jednou či dvěma fotografie-
mi s popiskem. Výběr fotografií nechávám na Vašem uvážení. 

Většina snímků, které jsem už obdržel z jiných obcí, zachycují 
celkový pohled na krajinu, historické stavby v obci, místní 
osobnosti, legionáře, děti v obecní škole, řemeslníky nebo 
místní obyvatele při práci na poli.

Uvědomuji si, že tyto historické fotografie mají svou hod-
notu. Nežádám proto, abyste mi je zasílali poštou. Mohu kdy-
koliv přijet a snímek si ofotit nebo naskenovat. V knize samo-
zřejmě uvedu, z jakého archivu fotografie pochází.

Pokud Vaše obec nemá historické fotografie k dispozici, 
budu Vám velmi vděčen, když mi alespoň poradíte kontakt 
na některého z místních sběratelů nebo třeba na kronikáře. 
Z dosavadní zkušenosti vím, že lidí, kteří mají historické sním-
ky, je hodně. Věřím, že jejich zveřejněním se podaří v knize 
vytvořit zajímavý a ucelený pohled na historii Valašska.

V případě zájmu mohu věnovat Vaší obci i více místa, ce-
lou stranu nebo i více stran. Doposud tak postupuji v případě 
těch obcí, které už nyní počítají s tím, že místní občané proje-
ví o publikaci zájem. Například dvěma stranami s asi deseti 
fotografiemi budou v knize zastoupeny obce, které si předběž-
ně objednaly 25 publikací v ceně 196 Kč.

Předem Vám velmi děkuji za ochotu a pomoc.
Mgr. Radovan Stoklasa, 
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POLICIE ČESKé REPUBLIKY VARUJE
POZOR NA PODVODNÍKY PŘI NABÍZENÍ ZBOŽÍ PODOMNÍM PRODEJEM, 

KONTROLORY ELEKTROMĚRŮ, PLYNOMĚRŮ, VNUCOVÁNÍ STOPROCENTNÍCH VÝHER!!!
V souvislosti s narůstajícím počtem  

případů okradení seniorů upozorňuje 
policie na nebezpečí ze strany těch-
to prodejců, kteří chodí dům od domu 
a nabízejí prodej věcí nebo jiné výhody, 
které jsou spojené se zaplacením urči-
té výše poplatku. Takový prodej bývá 
často jen zástěrkou pro jejich nekalou 
činnost, a jakmile se jim podaří vetřít 
do domu, odcizují převážně peníze. 

ŘIĎTE SE RADAMI POLICIE 
• Nedůvěřujete neznámým lidem
• Nepouštějte cizí osoby do domu nebo 

bytu.

• Jednejte s nimi pouze před dveřmi 
nebo přes okno.

• Nevěřte každému kdo Vás za dveřmi 
žádá o možnost si zatelefonovat, pou-
žít WC, či o jinou pomoc.

• Zaměstnance různých firem, jako elek-
trikáře, plynaře telefonní mechaniky 
apod. pouštějte pouze v případě, že 
jste si je sami objednali nebo tyto orga-
nizace Vám předem návštěvu oznámi-
ly. To se týká i zaměstnanců sociálního 
zabezpečení. Tito pracovníci se musí 
prokázat příslušným průkazem.

• Pokud k Vám cizí lidé přijedou vozi-
dlem, pokuste se zapamatovat barvu 

a poznávací značku, popřípadě si ji 
zapište.

• Nabídku zboží od podomních prodej-
ců, pokud o ni máte zájem, si prohlíd-
něte pouze venku, neboť tyto osoby 
pokud je vpustíte do domu se dopouš-
tějí krádeží.

• Nepřechovávejte doma větší finanční 
hotovost. 

• Máte-li podezření, že se děje cosi po-
dezřelého, zavolejte okamžitě na bez-
platnou linku policie 158.

Předejte tím zklamání, ztrátě peněz 
a spoustě dalších zbytečných problémů.

Jak se chovat bezpečně doma
• Nikdy neotvírejte automaticky dveře, 

nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte 
pouze ty, které dobře znáte nebo se Vám 
důvěryhodně prokáží a sdělí Vám proč 
přichází. I na první pohled sympatický 
člověk nemusí mít vždy dobré úmys-
ly. Pokud Vás někdo oslovuje jménem, 
ještě to neznamená, že Vás zná. Mohl si 
to přečíst např. na štítku dveří. Cizí lidi 
nikdy nevpouštějte do bytu!

• Na dveřích je vhodné uvádět jme-
novku v množném čísle (např. Nováko-
vi) nebo mužském rodu, zvláště v pří-
padě, že v bytě či domě žije sama žena.

• Buďte opatrní, nevěřte každému, 
kdo Vás za dveřmi požádá o pomoc, 
např. o možnost zatelefonovat si pomoc 
při nevolnosti či předání zásilky pro va-
šeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž 
byste otevírali dveře. Pomoc zprostřed-
kujete např. přivoláním souseda nebo 
sanitky apod.

• Mějte důležitá telefonní čísla poblíž 
telefonu nebo na dobře viditelném místě.

• Zamykejte hlavní vchodové dveře. Po-
kud bydlíte v přízemním bytě nebo rodin-
ném domku, nezapomínejte zavírat okna, 
a to i v případě, že jdete jen nakoupit.

• Byt zavírejte a zamykejte, i když 

jdete třeba jen k sousedce, do sklepa 
nebo s odpadky.

• Udržujte dobré a přátelské vztahy se 
svými sousedy. Požádejte je o jejich te-
lefonní číslo, protože v případě potřeby 
může být jejich pomoc nejrychlejší.

• Čekáte-li příchod cizího člověka, např. 
osobu reagující na Váš inzerát, požádejte 
někoho s přátel, aby byl s Vámi doma. 

• Zdržujete-li se většinou doma a jen 
občas jdete někam na návštěvu, zavolej-
te to svým blízkým, aby Vás nehledali.

• Nebuďte důvěřiví ani k různým 
podomním prodejcům, kteří nabízejí 
zdánlivě levné zboží.

Jak zvýšit své bezpečí 
a ochránit svůj majetek

• Pořiďte si dveřní panoramatické ku-
kátko a pojistný řetízek. Panoramatické 
kukátko Vám umožní vidět široký pro-
stor za Vašimi dveřmi a díky pojistnému 
řetízku můžete vyřídit některé záleži-
tosti v relativním bezpečí.

• Peníze můžete ukládat do banky či 
do spořitelny. Nemějte doma více peněz 

v hotovosti nebo velmi cenné věci, po-
kud nevlastníte dobře ukrytý nebo za-
budovaný trezor. Peníze si raději ulož-
te na účet a cennosti do bezpečnostní 
schránky v bance nebo v jiném peněž-
ním ústavu. 

• Noste u sebe jen nezbytnou peněžní ho-
tovost. Pokud potřebujete uložit nebo vybrat 
více peněz, vezměte sebou raději někoho 
blízkého. Buďte ostražití jak v peněžních 

ústavech, tak u peněžních bankomatů. 
• Nikdy nemějte v blízkosti bankov-

ních karet PIN!!!
• Nikdy se před nikým nechlubte svým 

majetkem, ani tím, kolik máte peněz.
• Nepůjčujte peníze cizím lidem a ani 

nedávejte žádné zálohy podomním pro-
dejcům.
Informace použity z materiálů MV ČR

Zpracovala: Jana Vráblíková

DŮLEŽITÁ 
TELEFONNÍ ČÍSLA:

Policie ČR    158
Záchranná služba     155

Hasiči    150
Městská policie    156

Šetření v domácnostech - Životní podmínky 2008
Český statistický úřad (ČSÚ) organi-

zuje ve dnech 23. února do 11. května  
2008 výběrové řízení o životních pod-
mínkách domácností v ČR - SILC 2008. 
Smyslem šetření je získat nejnovější re-
prezentativní údaje o sociálním a ekono-
mickém postavení domácností potřebné 
pro  usměrňování sociální politiky stá-
tu i mezinárodní srovnání v rámci EU. 

Všechny domácnosti jsou do šetření 
zahrnuty na základě náhodného výběru. 
Je zaručena anonymita zjištěných úda-
jů, získaná data jsou důsledně chráně-
na podle příslušných zákonů a tazatelé 
jsou vázáni mlčenlivostí.

V uvedených dnech 23.02.2008 - 
11.05.2008 některé z Vás navštíví  spe-
cielně vyškolení tazatelé, kteří se budou 

prokazovat pověřením ČSÚ ve Zlín-
ském kraji nebo služebním průkazem 
ČSÚ. Bez těchto dokladů Vám dopo-
ručujeme nikoho do svých domácností 
nevpouštět.

Kontakt na pracovníka ČSÚ, který 
má na starosti zjišťování Životní pod-
mínky 2008: Ing. Barbora Židková, tel.: 
577 438 881.

Z dopisu ČSÚ Zlín ze dne 04.02.2008 
zpracovala Jana Vráblíková
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JESKYŇÁŘI: NETOPÝRŮ VÝRAZNĚ PŘIBYLO
Výrazný nárůst populace netopýrů 

zaznamenali vsetínští jeskyňáři, kte-
ří každoročně provádějí sčítání těchto 
vzácných létajících savců na území 
Beskyd, Jeseníků a Oderských vrchů. 
Podle nich může stát za tímto jevem 
zkvalitnění ovzduší.

„Prozatím jsme prošli několik lokalit 
v Jeseníkách a v Liptále a všude jsme 
zaznamenali poměrně abnormální ná-
růst počtu jedinců,“ uvedl vsetínský 
speleolog Pavel Dobeš. Podle jeho 
slov došlo ve sledovaných lokalitách 
k meziročnímu zvýšení počtu netopýrů 

o více než padesát procent. „Například 
v Liptále, kde se obvykle vyskytovalo 
kolem stovky netopýrů, jsme nyní na-
počítali sto šedesát kusů. A v jiných lo-
kalitách je nárůst i vyšší, někde až dvoj-
násobný,“ pokračuje Dobeš. 

(V Liptále jsou netopýři v Heverové 
skále a na půdě budovy MŠ Liptál), po-
známka redakce.

Tato příznivá statistika může být pod-
le odborníků způsobena hned několika 
faktory. „Buďto je to důsledek několi-
ka po sobě jdoucích teplých zim nebo 
se u nás tak výrazně zlepšilo ovzduší. 

Netopýři jsou totiž velmi přesným a vý-
znamným indikátorem kvality a čistoty 
životního prostředí kolem nás,“ říká 
speleolog. Skutečný důvod však bude 
podle něj znám až po dlouhodobém sle-
dování.

Sčítání, které se z důvodu zimní-
ho spánku netopýrů provádí výhrad-
ně v zimním období, však ještě není 
u konce. Speleologové ještě musí projít 
desítky dalších štol a jeskyní na Mora-
vě a definitivní závěry učiní až po jeho 
ukončení.

 (Jalovec)

„Budu prezidentem všech občanů”
Novým prezidentem ČR se stal opět 
Václav Klaus. Jeho první slova po zvo-
lení dne 15. února byla: „Budu prezi-
dentem všech občanů”. V těchto dnech 
vstupuje Václav Klaus do svého nové-
ho pětiletého funkčního období. Obec-
ní úřad v Liptále blahopřeje Václavu 
Klausovi k jeho opětovnému zvolení. 
Těmito dvěma snímky se ještě vracíme 
k návštěvě starosty obce se svou man-
želkou na Pražském hradě dne 28. října 
2007 u příležitosti státního svátku naší 
republiky. Starosta obce předal tehdy 
panu prezidentovi malý dárek - zvonek 
z evangelického kostela a popřál mu 
nejen hodně zdraví a úspěchů, ale také, 
aby mu te zvoneček přinesl štěstí. Jak je 
vidět, panu prezidentovi se přání splnilo 
a zvoneček mu udělal velkou radost.
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Z FotBALu
14. kolo 20. duben sobota doma vsetín B zač. 16.30

15. kolo 27. duben neděle venku Lhotka zač. 16.30

16. kolo  1. květen čtvrtek venku Krhová zač. 16.30

17. kolo  4. květen neděle doma Hrachovec zač. 16.30

11. kolo  8. květen čtvrtek venku Police zač. 16.30

18. kolo 11. květen neděle venku Leskovec zač. 16.30

19. kolo 18. květen neděle doma Branky zač. 16.30

10. kolo 25. květen neděle venku Huslenky zač. 16.30

11. kolo  1. červen neděle doma Ústí zač. 16.30

12. kolo  7. červen sobota venku Růžďka zač. 16.30

13. kolo 15. červen neděle doma Val. Bystřice zač. 16.30

POZOR! Fotbalový klub Liptál má svoje - nové - webovky! 
Adresa je: www.fkliptal.cz, Najdete zde všechno možné vč. 
rozpisů, různých článků, anketu, fotografie. 

ROZLOSOVÁNÍ – MUŽI – JARO 2008

ROZLOSOVÁNÍ – DOROST – JARO 2008

ROZLOSOVÁNÍ – ŽÁCI – JARO 2008

14. kolo 20. duben neděle doma Kateřinice zač. 10.15
15. kolo 26. duben sobota venku Halenkov zač. 16.30
16. kolo  1. květen čtvrtek venku Lidečko zač. 10.00
17. kolo  3. květen sobota doma Leskovec zač. 16.30
11. kolo  8. květen čtvrtek doma Střelná zač. 10.15
18. kolo 10. květen sobota venku Fr. Lhota zač. 16.30
19. kolo 17. květen sobota doma Huslenky zač. 16.30
10. kolo 25. květen neděle venku Hor. Lideč zač. 10.00
11. kolo 31. květen sobota doma Lhota u Vs. zač. 16.30

Družstvo mužů Družstvo dorostu

1. kolo  4. květen neděle venku Hošťálková zač. 13.00
2. kolo 11. květen neděle doma Choryně zač. 14.00
3. kolo 18. květen neděle doma Zubří zač. 14.00
4. kolo 25. květen neděle venku Branky zač. 14.00
5. kolo  1. červen VOLNO
6. kolo  7. červen sobota venku Ústí zač. 14.00
7. kolo 15. červen neděle doma Vidče zač. 14.00

Kontakty: Březáček Karel 737 502 793, Vladimír Gerža 777 008 217.
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2008
Aktualizováno ke dni: 20. 4. 2008 
Zkratky:
kZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, 
kA - Kulturní areál, letní kino, Liptál

Změna programu vyhrazena !

vZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál
tJ – areál TJ – hřiště

Datum Den Název akce Pořadatel kde
Od 3.1. čt Kurz orientálních tanců Dana Mikušová, ZS Liptál KZ
Od 10.4. čt Cvičení pro ženy a dívky Michaela Šťastná KZ
12.04. so 4. Liptálský košt slivovice Restaurace U Klesků Rest. U Klesků
18.04. pá Výroč.shromáždění FoS Lipta FoS Lipta Liptál KZ
25.04. pá Soukromá akce Vaculíková, Liptál KZ

Sběr železného šrotu SR při ZŚ Liptál obec
Hasičská pouť Hostýn SDH Liptál Hostýn

27.04. ne Vítání občánků Občanská komise Liptál VZM
Sportovní dětský den TJ Star Lipta Liptál,

ZŠ a SR Liptál, SDH Liptál 

Areál TJ

10.05. so Okresní jarní sraz ml. hasičů Hra Plamen SDH Liptál Areál TJ
11.05.

12.05.

ne

po

Svatodušní svátky ČCE Liptál Kostel ČCE  

18.05. ne Láska brány otevírá - divadlo Opava Obec Liptál KZ
květen Amfora Sírius, Fos Liptal Liptál Areál TJ, KA
24.05. so Soukromá akce Zgarba, Liptál KZ
24.05. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec
08.06. ne Konfirmace ČCE Liptál Kostel ČCE
13.06.

14.06.

15.06.

pá

so

ne

21. Dětské

Folklórní dny

Výstava dětí škol Liptál

FoS Lipta Liptál

Obec Liptál

ZŠ Liptál - družina

KZ

KA

Obec
16.06. Návštěva hodnotitelské komise 

evropská soutěž Vesnice roku 2008

Obec Liptál obec

20.06. pá Besídka MŠ - za deště MŠ Liptál KZ - za deště
červen pá Absolventský večírek ZŠ a SR při ZŠ Liptál KZ
28.06. so 8. Turnaj v malé kopané FK TJ Start Lipta Liptál Areál TJ
05.07. so Hasičská soutěž, zábava SDH Liptál areál TJ, KA
06.07. ne Pálení hranice-sv. Jana Husa ČCE Liptál Baťková
12.07. so Hasičská soutěž - Domašov SDH Liptál Domašov
19.07. so Sraz Lipťáků (zatím nepotvrzeno) Starosta KA?, KZ?
26.07. so Myslivecká zábava Myslivecké sdruž. rdsko Liptál KA

Motokros Baťková o.s. MSUR Liptál Baťková
16.22.8. Dětský letní tábor ČCE Liptál Nivy u Semetína
23.08. so Soukromá akce Martinů, Napajedla - Všemina KZ 
27.08.

až

01.09.

st

--

po

MFF

39. Liptálské

slavnosti 2008

FoS Lipta Liptál

Obec Liptál

KZ

KA

Obec
05.09. pá Zábava - Finální rozstřel Klub volejbal. nadšenců Liptál KA
14.09. ne Sborový den - Ladislav Moravetz, celocírkevní 

kantor

ČCE Liptál Kostel ČCE 

Liptál
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24.09
až
28.09.

st
až
ne

Vyhodnocení evropské soutěže 
Vesnice roku 2008

Koudum, Holandsko

Obec Liptál Koudum,
Beilen,
Holandsko

12.10. ne Díkůčinění za úrody ČCE Liptál Kostel ČCE
st Pochod broučků, ohňostroj ZŠ a OÚ Liptál obec

Motokros - za kravínem o.s. MSUR Liptál Za kravínem
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec

ne Vítání občánků KOZ, OÚ Liptál VZM
29.11. so Soukromá akce Hromadovi, Liptál KZ
06.12. so Beseda s důchodci Obec Liptál KZ
06.12. so Mikulášská jízda FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
07.12. ne Adventní koncert ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE
13.12. so 5. Mikulášský volejbalový turnaj smíšených 

družstev
Klub volejbalových nadšenců 
Liptál

Tělocvična ZŠ 
Liptál

13.12. so Mikulášská zábava SDH Liptál (chtěli 6.12.08) KZ
Vánoční besídka - Ohňostroj ZŠ při DD Liptál KZ

14.12. ne Vánoční zpívání koled FoS Lipta Kostel ČCE
 Neseme Vám Vánoce MŠ a OÚ Liptál DPS Liptál
 Vánoční besídka Malá Lipta, FoS Lipta KZ Liptál 
21.12. ne Nedělní vánoční besídka ČCE Liptál Kostel ČCE
26. 12. pá Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

U akcí, kde není na řádku uveden datum, není ještě přesný termín konání znám.
Vzato na vědomí na 8. veřejném zasedání ZO Liptál dne 28. 01. 2008    Zpracovala: Jana Vráblíková

Upozornění pro dopisovatele do obecního zpravodaje !!! 
Žádáme všechny, kteří zasílají příspěvky do obecního zpravodaje, aby fotografie zasílali v minimálním rozlišení 

1200 x 800 bodů a to zdůvodů zajištění jejich kvalitního a dostatečně velkého tisku.


