
V dnešním čísle najdete:
● Z jednání zastupitelstva   ● Evropská soutěž „Vesnice roku”
● Restaurátorské práce na hřbitově ● Liptálské slavnosti
● Společenská kronika   ● Kultura a sport

květen - červenec 2008

Poslední slavností ve školním roce bylo rozloučení s dětmi, které již odcházejí do základní školy. Letos jsme ji poprvé uspořádali 
na obecním úřadě. Ve svátečním oblečení, za přítomnosti rodičů, prarodičů a zástupců obecního úřadu se tak se školkou rozloučili 
budoucí školáci z leva: Petr Bařina, Matěj Sátora, Petr Kolínek, Radek Daňa, Nela Bařinová, Jana Chmelařová a Kamila Lysáková.

S přáním, aby se jim všechno dařilo předala paní místostarostka a paní učitelky dárečky na památku a kamarádi hrající na flét-
ničky jim naposledy „zapískali“. Předškoláci pak spolu s rodiči ochutnali dobroty z krásně připraveného „rautu“.Přejeme Vám, ať 
jsou všechny dny plné radosti z úspěchu opravdového školáka a uspokojení z objevování všeho nového kolem nás. V mateřské 
škole Vás vždy rádi uvítáme. Těšíme se na Vaše úspěchy a věříme, že na nás nezapomenete a přijdete se pochlubit svými prvními 
školními výsledky.               Eva Krausová, řed. MŠ Liptál

Rozloučení s předškoláky

LiptáL - vesnice roku 2006
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z jednání zastupitelstva obce liptál
usnesení zo č.9 ze dne 14. 04. 2008
ZO Liptál:
- bere na vědomí informace o hos-

podaření obce za první čtvrtletí le-
tošního roku a o přípravách na první 
změnu rozpočtu

- bere na vědomí informace o využití 
podkroví v Základní škole

- bere na vědomí informace o pořá-
dání, průběhu a účasti na zájezdu 
do Holandska na vyhodnocení evrop-
ského kola soutěže Vesnice roku

- bere na vědomí informace o přípra-
vách na jarní soutěž mladých hasičů 
v Liptále, která se bude konat 10. 5. 
2008

usnesení zo č.10 ze dne 05. 05. 2008
ZO Liptál:
- bere na vědomí informace o ak-

ci: Zateplení fasády a výměna oken 
v ZŠ – I. a II. etapa a schvaluje vy-
pracování projektové dokumentace 
na akci: Zateplení fasády a výměna 
oken v ZŠ – II. etapa, kterou vypra-
cuje firma UPOSS Luhačovice

- projednalo závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2007, bere na vědo-
mí zprávu auditora č. 298/2007/KŘ 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Liptál za rok 2007 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodaření, 
a to bez výhrad

- souhlasí s pořízením změny územ-
ního plánu sídelního útvaru Liptál 
dle návrhů na pořízení změn na-
vrhovatelů: Evžen Jecho, Olga 
Procházková, Ludmila Vyoralová, 
Petr Cedidla, Valatrans, a.s., Alois 
a Zdislava Kovařčíkovi, Martina 
a Iveta Škrabánkovi a obec Liptál

- nesouhlasí s pořízením změny územ-
ního plánu sídelního útvaru Liptál 
dle návrhů na pořízení změn navrho-
vatele: Ing. Marian Budínský

- schvaluje Podmínky úhrady nákla-
dů spojených s pořízením územního 
plánu a jeho změn na území obce 
Liptál 

- bere na vědomí informace o připra-
vované inv. akci – rozšíření hřbitova 
a ukládá dopracování studie

- bere na vědomí informace o připra-
vované akci – hřiště a kulturní areál 
a ukládá dopracování studie na re-
konstrukci kulturního areálu

- bere na vědomí informace o při-
pravované studii přestěhování MŠ 
do ZŠ a schvaluje využití podkrov-
ních prostor v pavilonu ZŠ pro po-

třeby ZŠ – klubovny a učebny pro 
zájmové činnosti

- schvaluje vypracování projektové 
dokumentace přechodu pro chodce 
u ZŠ a ukládá vyřízení stavebního 
povolení na realizaci akce

- schvaluje zahájení přípravných prací 
na zadání studie na výstavbu chodní-
ků v Dolansku

- schvaluje vyřízení povolení k od-
stranění stavby domu č.p. 79 – 
„Mrlinovo“

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 2608/23 v k.ú. Liptál dle geomet-
rického plánu, který nechá zpracovat 
žadatel K. Frýdl

- neschvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 3800 v k.ú. Liptál ve vlast-
nictví obce Liptál J. Chmelařovi

- bere na vědomí informace o žádosti 
Z. Gerži o vyřešení majetkových 
vztahů parc. č. 3862 v k.ú. Liptál 
a ukládá prošetřit nutnost zaměření 
komunikace na této parcele

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene na pozemky parc. č. 3717/1 
– ostatní plocha a parc. č. 3720/1 
– ostatní plocha v k.ú. Liptál mezi 
obcí Liptál a Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s.

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene na pozemek parc. č. 3874 – 
ostatní plocha, k.ú. Liptál na přípoj-
ku NN k novostavbě rodinného domu 
Rudolfa a Andrey Jelínkových mezi 
obcí Liptál a ČEZ Distribuce, a.s.

- schvaluje bezúplatný převod pozem-
ků z Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnic-
tví obce Liptál. Jedná se o parc. č. 
216/2, 217/3, 3764/3, 1236/3, 1236/6, 
3769/5 v k.ú. Liptál

- schvaluje uzavření nové pojistné 
smlouvy na budovu zámku, č.p. 1 
na částku 16 mil. Kč

- schvaluje plán kulturních akcí v obci 
Liptál na rok 2008

- bere na vědomí informace 
o Evropské soutěži Vesnice roku, 
do naší obce přijede hodnotící komi-
se 16.06.2008 

- bere na vědomí informace o zájez-
du do Holandska na vyhodnocení 
Evropské soutěže Vesnice roku a do-
poručuje nespojovat cestu se zastáv-
kou ve městě Beilen

- schvaluje zvýšení odměn zastupitelů 
obce o 5% od 1.5.2008

- schvaluje Směrnici k používání pe-
něžního fondu na rok 2008 

- schvaluje starostu obce Miroslava 
Vaculíka, v době jeho nepřítomnos-
ti místostarostku Věru Dostálovou, 
delegátem pro zastupování na řádné 
valné hromadě VaK Vsetín, a.s.

- schvaluje prohlášení: Obec Liptál 
prohlašuje, že se závazně účastní 
na realizaci projektu „Čistá řeka 
Bečva II“ v rozsahu předané do-
kumentace k Územnímu rozhodnutí 
a dle Územního rozhodnutí

- bere na vědomí informace starosty 
obce

- bere na vědomí návrh na umístění 
laviček podél cesty do Hořanska

- doporučuje umístění požárních hlá-
sičů do bytů v DPS

Usnesení zo č.11 ze dne 30.06.2008
ZO Liptál: 
- schvaluje Obecně závaznou vyhláš-

ku č. 01/2008, o stanovení místního 
koeficientu 2 pro výpočet daně z ne-
movitostí, která nabývá účinnosti 
dnem 01. 01. 2009

- schvaluje výsledky výběrového 
řízení na základě zprávy o posou-
zení a hodnocení nabídek na akci: 
„Základní škola Liptál – zateplení fa-
sády a výměna oken“, schvaluje zho-
tovitele, firmu Spedimex Moravia 
s.r.o. Vsetín, z důvodů nejnižší ceny 
zhotovení a pověřuje starostu uzavře-
ním smlouvy s uvedeným dodavate-
lem

- bere na vědomí informace o připra-
vovaných investičních akcích 

- bere na vědomí Výroční zprávu 
o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2007

- schvaluje hospodářský výsledek ZŠ 
ve výši 89.359,90 Kč za rok 2007 
a jeho rozdělení:

 - úhrada ztráty z minulého účetního 
období 26.509,84 Kč

 - Fond odměn 1.000,00 Kč
 - Rezervní fond 61.850,06 Kč
 a dále schvaluje hospodářský výsle-

dek VHČ ve výši 37.692,75 Kč, který 
bude vložen na rezervní fond.

- schvaluje hospodářský výsledek MŠ 
ve výši 2.232,46 Kč za rok 2007

- schvaluje Dohodu o vzájemné spo-
lupráci při zajišťování veřejného po-
řádku a bezpečnosti mezi obcí Liptál 
a Policií ČR a pověřuje starostu po-
depsáním smlouvy

- schvaluje Smlouvu o převodu práv 
a povinností vyplývajících z územ-
ního rozhodnutí a stavebního povo-
lení mezi obcí Liptál jako převod-
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cem a Sdružením obcí mikroregionu 
Vsetínsko jako nabyvatelem

- schvaluje žádost Radima Musálka 
o pořádání akce v KA dne 12. 07. 
2008

- bere na vědomí ukončení činnosti 
Sdružení obcí Vsacko k 31.12.2008

- schvaluje, že každý účastník zájezdu 
do Holandska zaplatí částku 1.500,- Kč

- bere na vědomí žádost na opravu 
cesty na „Bařiny“ a pověřuje starostu 
a místostarostku jednáním s vedením 
zemědělského družstva o této opravě

- bere na vědomí Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor mezi Pavlem 
Hruškou, Liptál 21 jako pronajímate-
lem a obcí Liptál jako nájemcem

- bere na vědomí žádost na umístě-
ní laviček do prostoru před zámek 
v Liptále 

-  bere na vědomí žádost o nátěr most-
ku u Cedidlů čp. 156

- projednalo závěrečný účet Sdružení 
obcí Syrákov za rok 2007, bere 
na vědomí zprávu auditora ÚC č. 
224/2007/KŘ o výsledku přezkou-
mání hospodaření SOS za rok 2007 
a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodaření, a to bez výhrad

- projednalo závěrečný účet Sdružení 
pro rozvoj mikroregionu střed-
ní Vsetínsko za rok 2007, bere 
na vědomí Zprávu o hospodaření 
k 31.12.2007 a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodaření, a to bez 
výhrad

- projednalo závěrečný účet Sdružení 
obcí mikroregionu Vsetínsko za rok 
2007, bere na vědomí zprávu revizní 
komise o výsledku kontroly hospo-
daření SOMV za rok 2007 a zprávu 
kontrolního odboru Krajského úřadu 
ZK o výsledku přezkoumání hospo-
daření ÚC č. 332/2007/KŘ Sdružení 
obcí mikroregionu Vsetínsko a vyja-
dřuje souhlas s celoročním hospoda-
ření, a to bez výhrad

usnesení Ro č. 17 ze dne 21. 07. 2008
RO Liptál:
- bere na vědomí informace o I. 

změně rozpočtu 2008
- schvaluje zajistit dofinancování in-

vestičních akcí krátkodobým úvě-
rem z Komerční banky, a.s. Vsetín

- ukládá starostovi konzultovat změ-
ny v projektu a jejich financování 
s poskytovatelem dotace – Státním 
fondem ŽP

- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci: Dětské hřiště – Liptál 
a pověřuje starostu obce pode-

psáním smlouvy o dílo s firmou 
Spedimex Moravia s.r.o.

- schvaluje „Dodatek č. 5 ke smlouvě 
o svozu komunálního odpadu“ mezi 
obcí Liptál a Technickými službami 
Vizovice

- schvaluje Smlouvu o dílo mezi 
obcí Liptál a Ing. Arch. Pšenčíkem 
na „Doplňující průzkumy a rozbo-
ry pro zadání změny č. 7 ÚpnSÚ 
Liptál“

- schvaluje „Dodatek ke smlouvě 
o dílo – úprava nákladů na projekt 
– ZŠ Liptál – zateplení fasády a vý-
měna oken“ mezi obcí Liptál a HB 
REAL Vsetín

- schvaluje na výkon stavebního do-
zoru na akci: „ZŠ Liptál – výměna 
oken a zateplení fasády“ a „Dětské 
hřiště – Liptál“ pana Jana Macháče

- schvaluje finanční spoluúčast obce 
Liptál poskytnutou z rozpočtu obce 
ve výši 10.000,- Kč, která bude 
použita na dofinancování realizace 
akce „Průkaz energetické náročnos-
ti budovy Základní školy Liptál“ 
v rámci programu EFEKT 2008

- schvaluje poskytnutí finančních 
prostředků na vymalování tříd v ZŠ 
z rezervního fondu základní školy

- doporučuje projednat umístění re-
klam na plot u ZŠ na jednání zastu-
pitelstva obce

- bere na vědomí informace o stavu 
tělocvičny v ZŠ a doporučuje ře-
šit přidělení financí na rekonstrukci 
v rozpočtu na rok 2009

- schvaluje udělení odměn pedago-
gům ZŠ, občanům a zaměstnancům 
Obecního úřadu, kteří se podíleli 
na přípravě obce k evropské soutěži 
„Vesnice roku 2008“

- bere na vědomí nabídku HB Real 
na administraci veřejné zakázky 
„ZŠ Liptál – výměna oken a zatep-
lení fasády a doporučuje vyzvat 
firmu HB Real k předložení smlou-
vy o dílo

- doporučuje písemně vyrozumět 
vlastníky psů pana J.B. a paní M.P. 
z Hořanska na povinnost mít zajiš-
těné své psy 

- schvaluje realizaci propagačních 
materiálů obce dle návrhu starosty 
obce

usnesení zo č.12 ze dne 06.08.2008
zo liptál:
- bere na vědomí informace o za-

teplení ZŠ Liptál – 1. a 2. etapa
- schvaluje uzavření Smlouvy mezi 

obcí Liptál a Úřadem pro zastu-

pování státu ve věcech majetko-
vých, o provádění stavebních prací 
v rámci akce:  „ZŠ Liptál – zatep-
lení fasády a výměna oken II. eta-
pa“, na parcele st. 741/1 a st. 741/5 
v k.ú. Liptál, které jsou ve vlast-
nictví Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových

- schvaluje stavební akci: ZŠ Liptál 
– Demolice přístavby objektu bý-
valých šaten zvláštní školy 

- schvaluje ponechání „reklamního 
místa“ na zdi tělocvičny ZŠ

- schvaluje umístění reklamních 
poutačů na plot u ZŠ Liptál

- schvaluje Metodický pokyn pro 
zadávání a hodnocení veřejných 
zakázek    

- bere na vědomí informace o bu-
doucí směně pozemku paní Hany 
Žákové a obce Liptál 

- bere na vědomí stížnost Pavla 
Mrnuštíka, Liptál 456, na špatnou 
průjezdnost cesty na Pustém

- schvaluje I. změnu rozpočtu 
obce Liptál na rok 2008 ve vý-
ši 14.889.000,- Kč příjmy 
a 14.889.000,- Kč výdaje

- schvaluje žádost obce Liptál 
o úvěr u KB ve výši 1.250.000,- Kč 
a pověřuje starostu jednáním s KB 
o úvěru

- bere na vědomí informace o sou-
kromé kulturní akci na pozemcích 
Lesů ČR u firmy Boden a doporu-
čuje nepodporovat pořádání akcí 
typu „technoparty“ v k.ú. Liptál 

- bere na vědomí informace o zá-
jezdu do Holandska

- bere na vědomí informace starosty 
obce 

- bere na vědomí návrh na odstra-
nění konstrukce plátna v KA 

usnesení Ro č. 18 ze dne 18. 08. 2008
RO Liptál:
- schvaluje účast cimbálové hudby a 

tlumočníka na zájezdu do Holandska  
bez zaplacení poplatku

- schvaluje zajištění bezpečnost-
ní ochrany na výstavě pil v rámci 
Liptálských slavností po dobu dvou 
nocí   

- doporučuje prověřit na Městském 
úřadě ve Vsetíně stav žádosti ob-
ce Liptál podanou dne 25. 6. 2008 
na hlučnou výrobu v provozovně 
Čalounictví, Liptál č.p. 311

Miroslav Vaculík, starosta
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pozdrav Machalům do Austrálie

oprava Rokytenky v liptále - dolansku

daň z nemovitosti – zvýšení koeficientu

dovoz zeminy

solárium v liptále

kalanetika 
a orientální tance

z našeho okolí 
 Vsetín oslavuje

Výsadba švestek

kurzy jazyka anglického

podařilo se to: i letos navštívil, v roce svých 80. narozenin, svou rodnou obec 
pan Karel Machala s manželkou Marion z Austrálie. 

Ještě jednou mu gratulujeme k jeho významnému životnímu jubileu a přejeme 
stále tolik životního elánu, pohody a ze všeho nejvíce zdraví. 

Děkujeme za příspěvek, který bude věnován na zasílání Liptálského zpravodaje 
na jeho kontinent.

V posledním týdnu měsíce srpna 2008 začne v Liptále -  Dolansku, „U Matono-
hů“ oprava toku řeky Rokytenky. Investorem opravy jsou Lesy České republiky, 
správa toků Vsetín. Celkové náklady na opravu jsou ve výši cca 2,5 mil. Kč. Dojde 
ke zrušení velkého stupně a budou následně vybudovány tři nové stupně. Část toku 
bude vydlážděna.

Při čištění koryta toku bude vytěžena přebytečná zemina. Pokud budou mít ob-
čané zájem o tuto zeminu, volejte na tel. 606 754 434. Doprava je zajištěna prová-
dějící firmou Commodum, spol. s r.o. Valašská Bystřice.

Zpracovala: Věra Dostálová, místostarostka

 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání č. 11/2008, dne 30.6.2008 
Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2008, os stanovení místního koeficientu 2 pro 
výpočet daně z nemovitosti, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Pro občany, podnikatele a firmy to znamená, že se od příštího roku zvýší po-
platek z daně z nemovitosti o 100%. Zastupitelstvo k tomuto zvýšení přistoupilo 
především z těchto důvodů:

V roce 1992, kdy se koeficient daně schvaloval, mohla obec stanovit koeficient 
minimálně ve výši 1,4, přesto se tehdy rozhodla o snížení na 1,00. Po celou dobu 
16 let se daň z nemovitosti v naší obci neměnila.

Od té doby se výrazně zvýšily ceny za služby i práce. Zvýšení daně přinese 
do rozpočtu příjem cca 430 000,- Kč za rok. Obec čekají finančně náročné akce. 
Mezi ty největší a finančně nejnáročnější patří  oprava budovy základní školy. 
Nyní se realizuje 1. etapa za 8,4 mil. Kč, připravuje se 2. etapa za 4 mil. Kč. Je 
rovněž připravena studie na využití ZŠ Liptál včetně přestěhování MŠ do prostor 
ZŠ za cca 15 mil. Kč. Chceme ale i nadále pokračovat v rozvoji obce. Mezi nej-
větší připravované akce patří výstavba kanalizace, rekonstrukce místního hřbitova, 
zpracování studie na vybudování chodníků v Dolansku nebo realizace již připrave-
né studie Střediska kultury, folkloru a sportu.

Z toho je zřejmé, že vybrané peníze z daně z nemovitostí půjdou  na další rozvoj 
obce a  pro zlepšení života obyvatel v obci.

Miroslav Vaculík, starosta obce Liptál

Firma El-Toro Petr Vaculík nabízí 
dovoz zeminy v jakémkoliv množství 
- nabídka platí stále. V případě zájmu 
volejte na telefon: 777 274 889, kde 
obdržíte podrobnější informace.

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás za společnost JZD 

Slušovice s.r.o., která si pronajímá po-
zemky za účelem výsadby sadů švestek 
a máme zájem ve Vaší lokalitě o rozší-
ření těchto ploch, o projednání a zveřej-
nění naší nabídky pronájmu pozemků 
za účelem výsadby sadů švestek.

Pokud jsou ve Vašem katastru ne-
využité zemědělské plochy nebo by 
byli zájemci o pronájem půdy, předejte 
prosím kontakt: Ing. Marie Horáková, 
tel. 604 293 372, která zájemcům sdělí 
podmínky pronájmu pozemků.

Těšíme se na spolupráci a s pozdravem.      
Ing. Marie Horáková, JZD Slušovice s.r.o.

Právě před 700 lety se objevil prv-
ní písemný údaj o městečku jménem 
Vsetín. U této příležitosti radnice společ-
ně s místními neziskovými organizacemi 
připravuje pro Vsetínské nejrůznější ak-
ce, o kterých budete informováni ve sdě-
lovacích prostředcích.

Základní škola Liptál opět pořádá 
kurzy angličtiny pro začátečníky. Zá-
jemci se mohou přihlásit do 2. ročníku /
ti, kteří absolvovali v loňském školním 
roce 1. ročník/, ale otevřen bude i první 
ročník pro úplné začátečníky. Termí-
ny i další podmínky budou dohodnuty 
na první schůzce. Přihlásit se může-
te na telefonu: 737 12 99 15 nebo pí-
semně na adresu zdejší¨základní školy.                                                          
Věra Halová, ředitelka školy.

Obě cvičení jsou během prázdnin pře-
rušena do podzimu. O zahájení budete 
informováni.

Všichni jste srdečně zváni do solá-
ria v Restauraci Salis, Liptál 300. Ná-
vštěvu si dohodněte kdykoliv na tel.: 
603 886 994. 
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Velocipedista Josef zimovčák  zavítal do liptálu

svoz odpadu liptál 2008 projekt e-Box

zákaz skládek

Slavný velocipedista Josef Zimovčák 
na svém stroji zavítal poslední červno-
vou neděli do Liptálu. Zastavil se tady 
v rámci druhé etapy své jízdy křížem 
krážem po České republice. Během je-
denadvaceti etap najel 2 840 km. Na ces-
tě jej doprovázela skupina cyklistů, 
s níž v minulosti absolvoval legendární 
cyklistické závody Tour de France, Giro 
d´Italia i španělskou Vueltu.

Start druhé etapy byl ve Zlíně. 
V Liptále byl očekáván kolem desáté 
hodiny, ale protože jel svižně a rychle, 
celý peloton přijel dříve. Vše se ale 
zvládlo. Starosta se urychleně převlékl 
do valašského kroje, Liptalanka vyhrá-
vala a někteří si připíjeli slivovicí nebo 
ochutnali valašský frgál.  Po přivítání  
starostou a místostarostkou a za pří-
tomnosti občanů Liptálu,  věnoval Josef 
Zimovčák starostovi památeční dres 
a knihy ze svých cest. Po krátké, ale mi-
lé návštěvě v doprovodu místostarostky 
a dalších cyklistů  projel Liptálem a po-
kračoval ve své cestě republikou.

Osminásobný mistr světa v jízdě 
na vysokém kole a držitel české Ceny 
fair play 2006 chce v sedle svého stroje, 

které je dílem originálem, dílem repli-
kou velocipedu vyrobeného v roce 1887 
v pražské dílně bratří Kohoutových, ob-
jet republiku. 

Kromě naší země zamíří také do pol-
ské Osvětimi, německých Drážďan, 
rakouského Mistelbachu či sloven-
ské Bratislavy. Na cestě jej doprovází 
dvanáctičlenná skupina cyklistů, s níž 
v minulosti absolvoval legendární cyk-

listické závody Tour de France, Giro 
dItalia i španělskou Vueltu. K Josefu 
Zimovčákovi a jeho suitě se kdekoli 
na trati mohou přidat další cyklističtí 
nadšenci, kteří s ním mohou jet několik 
kilometrů, celou etapu nebo i strávit 
několik dnů.

Zpracovala: Věra Dostálová, 
místostarostka

TřídĚnÝ odpAd – pApíR – ModRÉ pyTle
* 14. 08. * 16. 10. * 18. 12. 2008

TřídĚnÝ odpAd – plAsTy – ŽluTÉ pyTle
* 11. 08. * 08. 09. * 06. 10. * 03. 11. * 01. 12. * 29. 12. 2008

TřídĚnÝ odpAd – sklo - zelené kontejnery „zvon“
* 27. 08. * 24. 09. * 22. 10. * 19. 11. * 17. 12. 2008

TřídĚnÝ odpAd
nápojové kartony - oranžové pytle nebo popelnice

 
Od 01. 06. 2008 dochází v obci Liptál ke změnám ve třídění odpadů nejen 

u plastů.

Nově se začaly sbírat nápojové kartony (Tetra Pack)  - krabice od džusů, 
mléčných výrobků, vín aj.

Každý RD si v IC nebo na OÚ může vyzvednout plastový pytel oranžové 
barvy.

Pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.
Ke třídění těchto odpadů můžete využít oranžově označených popelnic, které 

jsou umístěny vedle stávajících zvonů na sklo, kde rovněž můžete kartony od-
kládat. Kartony stlačte, šetříte tak místo.

Informační letáky o třídění odpadů jsou umístěny na obvyklých místech, in-
formace obdržíte PO a ST v informačním centru nebo na obecním úřadě.

Naše obec se připojila k projektu 
e-Box společnosti ASEKOL s.r.o. 
Cílem projektu je poskytnout ekologic-
ké a ekonomické řešení sběru vyřaze-
ných drobných elektrozařízení.

k tomuto sběru je u vchodu 
do obecního úřadu v liptále umístěna 
sběrná nádoba, která slouží k odkládání 
vyřazených drobných elektrozařízení.

do e-Boxu patří: drobné elektro-
spotřebiče – např. vysloužilé kalkulač-
ky, mobilní telefony, drobné počítačové 
vybavení, apod.

do e-Boxu nepatří: zářivky a vý-
bojky, baterie a akumulátory.

Děkujeme, že třídíte odpad.
Věra Dostálová, místostarostka

Upozorňujeme občany na přísný zákaz 
skládek v oblasti Helštýn až po novou 
silnici! Firmy působící v této části obce 
vynaložily nemalé náklady pro úpravu 
místních terénů a okolí a již několikrát 
zde bylo zaznamenáno odložení různých 
odpadů, které je nepřípustné. Proto dbejte 
tohoto pokynu. Děkujeme za pochopení.
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čCe lIpTál Restaurátorské práce na hřbitově
S příchodem letních dnů si jistě mnozí z vás povšimli 

postupné proměny nejstaršího náhrobku, který se nachá-
zí nalevo pár metrů od vstupní brány hřbitova. Pomník 
označuje místo, kde byl v roce 1862 pochován toleranční 
kazatel Petr Mészáros, který v Liptále působil padesát let. 
To samo o sobě vyvolává úctu, náhrobek je však v regi-
onu také ojedinělým hmotným pozůstatkem významného 
období našich duchovních dějin. Pomník přitom určitě 
již řadu let v upraveném, udržovaném prostředí hřbitova 
nepůsobil esteticky a byly na něm patrné jistě dobře mí-
něné, ale neodborné dřívější zásahy, jen urychlující jeho 
postupnou zkázu. O hrobové místo také nikdo neprojevil 
zájem poté, co před 10 lety  zemřel poslední přímý poto-
mek Mészárosových, který se k hrobu hlásil.

Za této situace evangelický sbor jako majitel celého 
pozemku hřbitova převzal počátkem tohoto roku práva 
a povinnosti vlastníka hrobu, a ovšem pomníku, jehož 
neutěšený stav vyžadoval řešení – málo chybělo, aby byl 
ze hřbitova odstraněn a na náklady sboru nahrazen kopií. 
Nabízela se ale ještě možnost pokusit se o získání dotace 
z Fondu kultury Zlínského kraje, z něhož jsou každoroč-
ně přidělovány finanční prostředky k záchraně a obnově 
nejohroženějších významných památek na území kraje.

Farnímu sboru ČCE v Liptále byla na restaurování 
historického náhrobku přiznána celá požadovaná část-
ka, téměř tři čtvrtiny rozpočtovaných nákladů. Zbytek 
vynaloží sbor z vlastních prostředků, ke kterým přidá 
polovinu každoročně udělovaného daru obce Liptál círk-
vi. Projekt svým příspěvkem podpořila též obec Lhota. 
Obnovený původní monument tak bude dál stát jako do-
klad úcty k  historii a jejímu duchovnímu odkazu. Liptál 
bude snad také bohatší o další kulturní památku, protože 
sbor požádá o zápis pomníku do Ústředního seznamu 
kulturních památek vedeného na Ministerstvu kultury 
České republiky.

Možná jste spatřili při soustředěné práci atraktivní 
mladou ženu, jejíž tvář vidíte na fotografii. Je to odborná 
restaurátorka MgA. Eva Machalová, dcera akad. soch. 
Miroslava Machaly ze Vsetína, jehož umělecká plastika 
už 20 let citlivě dotváří prostor kolumbária. Jsme rádi, 
že se zakázky ujala nejenom s odborným, ale i lidským 
zaujetím a těšíme se na hotové dílo.

        M. Mikulaštíková

pálení hranice
Při příležitosti svátku Mistra Jana Husa se uskutečnilo 

v neděli 6. července 2008 od 17 hodin na Baťkové. Počasí 
přálo a účast Liptalanů i přespolních z Ratiboře či Hošťálko-
vé byla hojná. Přítomní si vyslechli kázání pana faráře Jana 
Hudce a farářky Pavly Hudcové, doprovázela Dechová hud-
ba Liptalanka a evangelický pěvecký sbor. Poděkování patří 
i liptálským hasičům, „Hájovjanům“ a všem, kteří se podíleli 
na přípravách a organizaci. Již nyní zveme všechny na toto 
tradiční shromáždění v příštím roce. 

Jana Vráblíková
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do kostela na kole ordinace pro děti a dorost
MUDr.Hana Garlíková, praktická lékařka pro děti a do-

rost, Liptál a Vsetín, oznamuje, že vzhledem k nevytíženos-
ti liptálské ordinace se ordinační hodiny v úterý a ve čtvr-
tek /13-14 hod/ přesouvají do Vsetína. Pacienti z Liptálu 
mohou využívat vsetínskou ordinaci s výhodou návaznosti 
na odborné ambulance a laboratoře. Možnost žádat návště-
vu doma samozřejmě zůstává. 

V případě potřeby volejte 571 818 344, 607 901 728.
Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci. 

MUDr. Hana Garlíková

plán kulTuRníCH AkCí V lIpTále - 2008
datum den název akce pořadatel kde
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 volejbalových nadšenců Liptál KA
14.09. ne Sborový den - Ladislav Moravetz ČCE Liptál Kostel ČCE Liptál
21.09. ne Do kostela na kole ČCE Liptál Kostel ČCE Liptál
24.09

až

28.09.

st

až

ne

Vyhodnocení evropské soutěže Vesnice roku 

2008

Koudum, Holandsko

Obec Liptál Koudum,

 

Holandsko
září Motokros - za kravínem o.s. MSUR Liptál Za kravínem
  Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec
  Vítání občánků KOZ, OÚ Liptál VZM
11.10. so Soukromá akce Valchářovi, Liptál KZ
12.10. ne Díkůčinění za úrody ČCE Liptál Kostel ČCE
18.10. so Soukromá akce Malčíkovi, Liptál KZ
26.10. ne Slavnostní koncert 

Dechové trio Ligneus, Zlín, 

k 90. výročí ČSR (1918)

ČCE a OÚ Kostel ČCE

  Pochod broučků, ohňostroj ZŠ a OÚ Liptál obec
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 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

Tuto akci vyhlašuje Ekologická sekce České křesťanské 
akademie a Komise pro otázky životního prostředí při sy-
nodní radě Českobratrské církve evangelické.

K akci se může připojit každý, kdo v neděli 21. září při-
jede do kostela na kole.

Připojuje se také evangelický sbor v Liptále a vyzývá 
k účasti své členy i věřící jiných církví. Akce je pořádána při 
příležitosti slavení dnů vděčnosti za stvoření a Dne bez aut.

Bližší informace, možnost registrace a soutěž o hodnotné 
ceny nahttp://www.dokostelanakole.cz
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společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ČERVENEC - SRPEN - ZÁŘÍ 2008

60 let
červenec Mikulcová Ludmila, Kopřivné
srpen Frýdl Karel, Na Špici
 Geržová Marie, Dolansko

65 let
červenec Smilek Petr, Dolansko
září Davídek František, Dolansko

70 let
červenec Tomanová Ludmila, Střed
srpen Hrbáčková Věra, Dolansko
 Šťastný Jan, Hořansko
září Valčíková Anežka, Na špici

75 let
červenec Tataláková Anna, Dolansko
srpen Obadal Karel, Dolansko
září Smilková Jarmila, Dolansko

80 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko
 Kleska František, Střed
září Čurda Evžen, Dolansko

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

83 let
srpen Blažek Vladimír, Dolansko
 Zycha Josef, Dolansko
září Obadalová Jiřina, Sadová 
 Frýdlová Božena, Hořansko
 Štajnerová Marie, Střed

86 let
červenec Sušňová Anežka, Hořansko

89 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

90 let
srpen Čížková Emilie, Hořansko

96 let

červenec Smilková Rozálie, Lopuník

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky 2007 - 2008
březen  Škrabánek Lukáš, Háj - nové příjmení 

Střítežský, sňatek v Kelči

duben  Vychopeň Pavel, Na Špici - sňatek ve 

Valašském Meziříčí 

květen  Geržová Hana, Lopuník - nové příjmení 

Štěpánová, sňatek ve Vizovicích

červen  Frýdl Karel, Sadová + Ibříšková Jana, Lužná, 

sňatek ve Vsetíně

  Mikuš Jan, Dolansko + Ševců Iveta, 

Lužkovice, sňatek ve Všemině

 
Přihlášeni 2008

duben  Andrýsek Petr, Střed

květen  Henešová Helena, Lopuník

  Musilová Hana, Kopřivné

červen  Frýdlová Jana, Sadová

  Mikušová Iveta, Dolansko

srpen  Kuchař Radek, Kuchařová Dana, Kuchařová 

Karolína, Lůžko

Odhlášeni 2008 
březen  Řezáčová Lenka a Řezáč Michal, Pusté

duben  Střítežský Lukáš, Háj

  Vychopeň Pavel, Na Špici

květen  Štěpánová Hana a Štěpánová Aneta, Lopuník

červen  Homola Miloslav, Dolansko

  Srněnská Lucie, Střed

narOzeni 2008
duben  Hrbáčková Michaela, Dolansko

květen  Gerža Tomáš, Na Špici

červenec  Matonohová Justýna, Dolansko

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 2008
srpen Mrnuštíková Eliška, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Na Tebe ještě život čekal celý,
úsměvem mládí, rozletem a touhou,
žili jsme pro tebe,
z Tebe radost měli
a čas nám dává vzpomínku jen pouhou…
R. F. Slavoj 

Dne 15. června 2008 jsme si připomněli             
10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš syn, manžel, tatínek, bratr, vnuk, pan
 
Tomáš Burján z liptálu č.124 - dolanska
S láskou vzpomínají manželka s dětmi, rodi-

če, bratr a babička. 

****

Kdo v srdcích žije, neumírá

 
Dne 7. května 2008 jsme vzpomněli nedoži-
tých 80 let pana

stanislava smilka z liptálu č. 382
Dne 17. května 2008 jsme si zároveň připo-
mněli 11. smutné výročí od jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají manželka Jarmila, synové Stanislav, 
Jaromír, Radomír s rodinami a všichni příbuzní.

* * * * 

Absolventi základní školy v liptále

Rodné brázdy v šíř i v dál
Co mi Vás jen Pán Bůh přál
Co se já Vás naoséval, naoral
J. V. Sládek

 

Dne 8. září 2008 vzpomeneme nedožitých 
100 let pana 

Jana daně z liptálu č. 263 - Hořanska.
S láskou vzpomínají dcery Jarmila, Ludmila 

a Jana s rodinami.

**** 

Ach, což ta láska mateřská,
přes časy, přes hrob hoří,
neumrazíš ji na horách,
neuhasíš ji v moři
J. Neruda.

 
Dne 24. května 2008 jsme vzpomněli nedoži-
tých 100 let od narození naší maminky, paní 

Anny černotové z liptálu č.80
S úctou vzpomíná rodina Černotova 
a Smilkova.

****

To, že byli žáky IX. třídy a Základní 
školy v Liptále je od 30. června 2008 
minulostí pro 21 chlapců a dívek:

Galdová Monika
Gavendová Žaneta
Hnilicová Hana
Kopecký Martin
Machovský Miroslav
Migdal František
Mikulec Josef
Mikulec Luboš
Mrnuštík Jan
Němečková Šárka
Rolenc Severin
Řehánková Zuzana
Sucháček Jaroslav
Vaculík Jiří
Valčíková Barbora
Válek Aleš
Valchář Stanislav
Zgarbová Věra
Žurek Jaromír
Večeřa Karel
Malaník Milan

Se svědomitě připraveným progra-
mem se se školou za přítomnosti uči-
telů, místostarostky obce, nejbližších 
rodinných příslušníků a skupiny „1+1“ 

rozloučili v kulturním zařízení ve čtvr-
tek  26. června 2008. K akci se vracíme 
několika fotografiemi.

Jana Vráblíková, OÚ Liptál
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kraj ocenil čtyři valašské pedagogy
Již sedmý ročník oceňování peda-

gogických pracovníků Zlínského kraje 
za pedagogickou činnost a významný 
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé 
generace vyvrcholil 20.05.2008 slav-
nostním předáváním cen ve Sloupovém 
sále Muzea Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě za účasti krajských 
představitelů.

„Ocenění je určeno pedagogickým 
pracovníkům, kteří za svou dosavadní 
úspěšnou a uznávanou práci ve školství, 
profesionální a lidské kvality zasluhují 
veřejné ocenění a poděkování, zároveň 
je výrazem úcty všem vynikajícím pe-
dagogům regionálního školství,“ uvedl 
Libor Lukáš (ODS), hejtman Zlínského 
kraje. Na základě výzvy k předkládání 
návrhů bylo do 25.1.2008 evidováno 
celkem 56 návrhů na ocenění. Těmi 
se zabývala komise ustanovená ze zá-
stupce výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost krajského zastupitel-
stva, ředitelky zlínského inspektorátu 
ČŠI a odborných pracovníků oddělení 
školství, mládeže a sportu krajského 
úřadu. Komise doporučila ocenit osm-
náct pedagogických pracovníků. Je me-
zi nimi i Ladislava Srněnská ze ZŠ při 
DD Liptál. „Ze setkání si odnesli skle-
něné sovy, pamětní medaile a pamětní 
listy a věřím, že také trochu motivace 
pro svoji další činnost ve školství,“ řekl 
Josef Slovák (ODS), náměstek hejtma-
na pro školství, mládež a sport.

Valašská obec se chce stát evropskou vesnicí roku
Mezinárodní komise soutěže Evropská 

cena obnovy venkova dnes přijede 
do valašské obce Liptál. Porotci si chtějí 
vesnici prohlédnout, aby ji poté srovnali 
s ostatními konkurenty.

Letošního ročníku soutěže se účast-
ní 29 obcí z dvanácti zemí. Z Česka 
se kromě Liptálu, který ovládl repub-
likovou soutěž Vesnice roku předloni, 
účastní i loňský vítěz klání – Havlovice 
na Trutnovsku.

Podle Vaculíka se Liptál na příjezd 
komise pečlivě připravil. „Všude je po-
sekáno, máme nachystánu květinovou 
výzdobu i podrobný harmonogram se-
tkání s komisí,“ uvedl starosta Miroslav 
Vaculík. Dodal, že Liptálští porotcům 
představí například folklorní soubory 
a dechovou hudbu, hosté také navštíví 
školu, katolický i evangelický kostel 
a kulturní a sportovní areál.

Liptál při přípravách využívá boha-

tých zkušeností z předchozích let ze 
soutěže o vesnici roku. „Jen aby bylo 
pěkné počasí. Obec pak totiž vypadá 
úplně jinak, než když je zamračeno,“ 
poznamenal liptálský starosta.

Konečné rozhodnutí o vítězi padne už 
koncem června v Mnichově, cena pak 
bude udělena v září v nizozemské obci 
Koudum, která vyhrála předchozí ročník 
konaný předloni.

„Pojedeme tam autobusem se zpěvá-
ky, tanečníky i cimbálovkou. Hodláme 
propagovat celý Zlínský kraj,“ přiblížil 
Vaculík.

Podle něho není soutěž spojena s fi-
nanční odměnou tak, jako například 
česká Vesnice roku. „Vyhrát její krajské 
kolo je obtížné, celostátní ještě těžší. 
Dostat se ale do takovéhle evropské sou-
těže je pro nás opravdu velmi prestižní 
záležitost,“ doplnil Vaculík.

Pořadatelem soutěže o evropskou ce-

nu, která se od roku 1990 koná každé 
dva roky, je Evropská asociace pro roz-
voj venkova a obnovu vesnice.

Letošního ročníku se účastní obce 
z Belgie,  Německa, Itálie, Lucemburska, 
Nizozemska, Rakouska, Polska, Švýcarska, 
Slovenska, Slovinska, Maďarska a Česka.

Komise vedle podoby jednotlivých 
vesnic hodnotí také jejich aktivity v kul-
tuře, ekologii a školství, při práci s mlá-
deží a v sociální oblasti.

Liptál proslavila zejména dlouhá tradi-
ce folklorních slavností. Obec s více než 
1400 obyvateli se také pyšní bohatým 
spolkovým a kulturním životem.

Vesnice se však v posledních letech 
změnila výrazně i navenek. Má no-
vou silnici, chodníky, veřejné osvětlení 
a místní rozhlas. Pravidelně se udržuje 
přírodní kulturní areál, který je celý ze 
dřeva, oživila se také zeleň. 

MF DNES 16. 6. 2008

Mgr. Eva Žůrková, Ladilava Srněnská a starosta Miroslav Vaculík.

Společné foto s hejtmanem Zlínského kraje.
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návštěva evropské komise v liptále
V první polovině června se lidé se-

známení s účastí v evropské soutěži 
Vesnice roku intenzívně připravovali 
na návštěvu hodnotící komise.  Také 
občané byli vyzýváni, aby upravili okolí 
svých domků tak, aby při celkové pro-
hlídce obce byl její vzhled co nejlepší. 
Přípravný výbor myslel na všechno: 
zajištění přijetí v centru obce, výzdoba 
sálu, program, návštěvy nejdůležitěj-
ších objektů, občerstvení, hudba,… . 
Nikoho ani ve snu nenapadlo, že peč-
livé přípravy ohrozí několikahodino-
vý výpadek elektrického proudu. Díky 
obětavosti a pohotovosti hasičů ale vše 
proběhlo tak, jak mělo.

Při příjezdu vyhrávala místní kapela, 
v sále děti z valašského krůžku před-
vedly jen to nejlepší, zazpívala Lenka 
Mrlinová i Rokytenka. Následovalo 
představení obce, její historie i součas-
nosti. Ze všeho nejvíce komisi zaujal 
projekt na přestavbu zámku. Členové 
komise se také podivovali nad tím, 
že JZD se neudrželo původní podobě. 
Domnívali se, že hospodaření ve vel-
kém je celosvětový trend a že u nás 
došlo k posunu nesprávným směrem. 
Byli znepokojeni možností, že vrácení 
polí a lesů samostatně hospodařícím 
lidem musel být spojen s velkou neza-
městnaností, ekonomickou nestabilitou 
obce. Všem přítomným dalo práci vy-
světlit přísným členům komise všechny 
souvislosti. Chvílemi se nám zdálo, že 
lidé žijící na západ od naší hranice ani 
nemohou pochopit, jak zde lidé žili 
a jaké měli problémy.

Prohlídka obce začala procházkou 
ke katolickému kostelu, seznámením 
s historií této církve i sirotčince. Zdálo 
se, že členové komise maličko „roz-
táli“ až při prohlídce školy. Šikovné 
kuchařky opět nezklamaly. Připravily 
valašské speciality, které možná ani ně-
kteří Liptalané již nepamatují. Delegaci 
zajímalo nejen to, jak a z čeho byly po-
krmy připraveny, vyptávali se i na ško-
lu samotnou a přes viditelnou únavu 
a nedostatek času zhlédli při svačince 

i prezentaci školy. Velmi nám pomohl 
i Martin Vrla, který na svém ekologic-
kém vozítku povozil postupně po obci 
jednotlivé členy komise. Krátce před 
setměním jsme se se členy hodnotí-
cí komise vydali přes kulturní areál 
k evangelickému kostelu. Výklad o dě-
jinách kostela i farnosti zaujal nejen 
naši návštěvu. Únava se teď už proje-
vovala na všech zúčastněných. 

Návratem do sálu a prohlídkou vý-
stavy dětí ze ZŠ vlastně začala chvíle 
loučení. Před malým občerstvením před-
seda komise zhodnotil návštěvu Liptálu. 
Za všechny poděkoval za přípravu setká-
ní i promyšlenou organizaci návštěvního 
odpoledne. K údivu nás všech nejvíce 
slov věnoval škole. Vyjádřil své pocity, 
když se díval na školu zvenčí a doslova 
řekl: „Zvenčí velká zanedbaná budova 
postavená podle socialistických před-

stav. Se smíšenými pocity jsme vstupo-
vali dovnitř. Přesvědčili jsme se ale, že 
školu nedělá budova, že školu tvoří lidé 
v ní. A tady musím vyjádřit své podě-
kování ředitelce školy a všem učitelům, 
protože jejich škola je naprosto srovna-
telná se školami na západ od vaší hra-
nice.Ba mnozí učitelé ve svém volném 
čase dělají pro děti víc, než je obvyklé 
v našich zemích.“

Předání malých upomínkových před-
mětů a dokonce i lidový tanec při cim-
bálové muzice – to vše vytvořilo pří-
jemnou až dojemnou atmosféru loučení 
a konečně vzbudilo úsměv na tvářích 
členů hodnotící komise. Protože Liptál 
byl teprve první obcí, kterou navštívili, 
nedokázali odpovědět na to, co nás 
zajímalo nejvíce:“ Jak jsme obstáli?“ 
Odpověď nám přivezou ti, kteří se zú-
častní slavnostního vyhlášení výsledků 
v Holandsku.

Věra Halová

Přivítání členů komise.

Krátké zhodnocení a rozloučení.
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Rozhodnutí padlo!

Evropský rozvoj venkova a obnovy ves-
nice ARGE předává po desáté Evropskou 
cenu obnovy vesnice – V projektu je za-
stoupeno 29 zemí/regionů – Vítěz: Obec 
Sand in Taufers, Jižní Tyrolsko, Itálie – 
dalších deset projektů s kvalitami vítěze.

Soutěž o Evropskou cenu obnovy ves-
nice 2008 je rozhodnuta: porota složená 
z 18 vynikajících mezinárodních exper-
tů po intenzivním posuzování na místě 
při závěrečné hodnotící schůzi v těch-
to dnech zvolila v Mnichově po dů-
kladné poradě za vítěze obec Sand in 
Taufers v Jižním Tyrolsku v Itálii. „Je 
to vyznamenání pro projekt, který pře-
svědčivě a v několika směrech vyhověl 
soutěžnímu mottu ‚Budoucnost prostřed-
nictvím společenských inovací‘ a doká-
zal si získat celostním, trvalým rozvojem 
vynikající kvality,“ radoval se předseda 
Evropského rozvoje venkova a obnovy 
vesnice ARGE, dolnorakouský hejtman 
Dr. Erwin Pröll ve své první reakci.

Vzdělání a zapojení občanů 
jako záruka úspěchu

Sand in Taufers má 5100 obyvatel 
a s procesem obnovy začal v roce 2000. 
Staví na poznatku, že vzdělání a další 
vzdělávání je klíčem k trvalému rozvoji 
obce a že bohatství myšlenek obča-
nů představuje vedle přírodního bo-
hatství a hospodářsky výhodné polohy 
nejcennější zdroje obce. Tento podnět 
zapůsobil na porotu stejně jako snaha 
o ucelenost a vysoký stupeň tématic-
kého, prostorového a interkomunálního 
(=mezi obcemi) propojení spolu s pří-
kladnými společenskými inovacemi.

V důsledku toho se vzdělávací ini-
ciativy táhnou napříč všemi oblastmi 
počínání jako červená nit. Jedná se asi 
o 80 akcí dalšího vzdělávání ročně se 
zhruba 900 účastníky, „společnost pro 
další vzdělávání“, která ročně vytváří 
dva vzdělávací programy, řada vzdělá-
vacích center s moderně vybavenými 
školícími prostory, obec vydává obča-
nům vzdělávací šeky, má multifunkční 
knihovnu, která čeká i s novými médii.

Velký důraz je přitom kladen na kvalifi-
kaci spolupracovníků obecního zastupitel-
stva, aby mohli vyhovět své úloze v obci, 
na jejímž chodu se vysokým stupněm 
podílejí občané. Angažovanost a vlastní 
iniciativa obyvatel je v Sandu totiž nejen 
umožněna, ale je vnímána jako nejdůle-
žitější prvek řízení rozvojového procesu, 

který má obec podporovat – prostřednic-
tvím infrastruktur, školení s cílem zvýšit 
kvalifikaci při zapojení, prostřednictvím 
přednášek odborníků a Evropského pro-
gramu ARGE, podnětných akcí, které po-
skytují pomoc při rozhodování a které ve-
dou k vypořádávání se s novými tématy.

Dalšími těžišti rozvoje jsou: 
- budování uvědomělosti, informace 

a akce k tématu obnovitelných zdrojů 
energie a šetření energií: koncept 
energie, nízkoenergetické domy, po-
užití větrné a vodní energie, zemního 
tepla, fotovoltaiky, zemědělská zaří-
zení bioplynu k výrobě proudu s pří-
kladným efektem pro severní Itálii, 
realizace Domu energie;

- Důrazy v oblasti hospodářství a ze-
mědělství: sýrový festival, který při-
tahuje na 10000 návštěvníků, dvory 
aktivního zemědělství, které se zasa-
zují o nabídku a profesionální marke-
ting; příkladnost turistiky, který vidí 
na jedné straně ekonomiku a přírodu 
a na druhé straně hosty a domácí jako 
rovnoprávné partnery.

- oblast ochrany přírody: nově zřízená 
přírodně-naučná stezka; četné oblasti 
ochrany přírody a biotopy, přebudo-
vání koupaliště na jezero; „Dům pří-
rodního parku“ v centru obce Sand in 
Taufers, který návštěvníkům přibližu-
je jedinečnost tohoto hornatého kraje 
ve všech jeho podobách; budování 
uvědomělosti pro přírodní bohatství 
už od mateřské školky a školy;

- Mobilita a utváření osídlení: kvalit-
ní sanace místně typických budov 
a vytváření atraktivního centra, které 
vyhovuje mnohostranným funkcím; 
vypracovaný dopravní koncept, kte-
rý omezuje motorizovanou dopra-
vu a podporuje cyklistiku a chodce; 
vlastní iniciativa podnikatelů, kteří 
podporují a odměňují bezdopravové 
aktivity svých pracovníků; City bus 
na obnovitelnou energii spojí od lis-
topadu 2008  centrum obce Sand in 
Taufers s okolními osadami;

- Kultura a identita: projekt „Kulturní 
míle“ – 31 míst s kulturněhistoric-
kým, sídelně-dějinným, hospodářsky-
historickým nebo umělecko-historic-
kým významem byl zpracován jako 
kapesní příručka; Zajištění starých 
vědomostí a starých kulturních tech-
nik, což nejen upevňuje identitu, ale 
zhodnocuje se také v turistice.

- Věkově přiměřené sociální zařízení: 
péče o důchodce, letní mateřská ško-
la, byty pro důchodce ve vlastnictví 
obce, „Jídlo na kolech“, sociální ob-
last s řadou služeb, „tichá“ sousedská 
výpomoc, mnohostranný dojímavý 
projekt „ Otevřená práce mládeže“, 
ženské kroužky (diskuse, motivace, 
další vzdělávání – například pro mla-
dé podnikatele), „Dům pro Brazílii“ 
a další sponzorské aktivity se silným 
zastoupením obyvatel;
Sand in Taufers okouzluje množstvím 

vzájemně propojených projektů, které jsou 
vzájemné sladěny a spjaty do komunál-
ních, regionálních i mezinárodních kon-
ceptů, které je třeba vnímat jako význačné 
zastávky na cestě k vzdělané obci oriento-
vané na budoucnost a založené na demo-
kracii a s vysokou kvalitou života. Sociální, 
hospodářské, kulturní a ekologické aspekty 
se přitom zpracovávají jako rovnoprávné, 
což v kombinaci s velmi typickou znalostí 
problému, zejména ve snaze o ochranu 
ovzduší a v nových požadavcích v důsled-
ku trvalé společenské proměny a v jasné 
orientaci na inovace posiluje přesvědčení, 
že v Sandu in Taufers byl uveden do chodu 
rozvojový proces, který ještě přinese mno-
ho úspěchů.

senzačně vysoká úroveň 
soutěžních projektů

Důvod k oslavě mají však nejen oby-
vatelé Sandu, ale všech celkem 29 účast-
níků z mnoha evropských zemí/regionů. 
Z mnoha dobrých a velmi dobrých pro-
jektů bylo deset nejlepších, které se řadí 
hned vedle vítězného projektu, vyzna-
menáno „Evropskou cenou obnovy ves-
nice za celostní, trvalou a obnovu vesni-
ce vynikající kvality“. 18 účastníků se 
může radovat z „Evropské ceny obnovy 
vesnice za zvláštní výkony v jedné ne-
bo několika oblastech rozvoje vesnice“. 
Vysoká kvalita soutěžních projektů zna-
mená, že v roce 2008 se žádný účastník 
nenachází v kategorii „Pochvalné uznání 
za zvláštní výkony (viz příloha).

Od 25. do 27. září 2008 bude v rámci 
slavnostního aktu 26. září 2008 uděle-
no vyznamenání. Bude to v prostředí 
workshopů, exkurzí, večera setkání se 
společenstvím vesnic z více než 30 ev-
ropských regionů, výstavy soutěžních 
projektů a třídenní vesnické slavnosti 
s nesčetnými kulturními a kulinářský-
mi důrazy. Místem konání je vítěz 
Evropské ceny obnovy vesnice z ro-
ku 2006, obec Koudum u Nijefurdu, 
Nizozemí.

Tisková zpráva, Vídeň

evropská cena obnovy vesnice 2008 putuje do jižního Tyrolska
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dopis z Vídně
Vážený pane starosto!

Jak jsme Vám sdělili již začátkem 
tohoto týdne, bezprostředně po druhém 
vyhodnocovacím zasedání poroty, je 
soutěž o evropskou cenu obnovy 2008 
rozhodnuta. Zúčastnilo se jí 29 evrop-
ských států, zemí, případně regionů 
a každá jmenovala jednoho účastní-
ka. Velmi odlišné výchozí podmínky 
a struktury, především ale senzačně vy-
soká úroveň opatření pro obnovu ven-
kova a rozvoj venkova ve zúčastněných 
obcích postavilo mezinárodní porotu 
před těžkou úlohu, kterou zvládla s vě-
domím velké zodpovědnosti a velkou 
věcnou kompetencí.

Mohu Vám oznámit, že Liptál zane-
chal velmi pozitivní dojem a byl oce-
něn „Evropskou cenou obnovy ven-
kova za zvláštní výkony v jedné nebo 
několika oblastech rozvoje venkova“. 
K tomuto vynikajícímu výkonu a vel-
kolepému úspěchu Vám srdečně blaho-
přeji i za předsedu Evropského rozvoje 
venkova a obnovy venkova (ARGE), 
zemského hejtmana v jižním Rakousku, 
Dr. Erwina Prölla.

Stručné shrnutí 
hodnocení poroty zní: 

„Liptál se vyznačuje výraznou péčí 
o tradice a iniciativami k posílení ves-

nického společenství a podílem všech 
společenských skupin na životě ob-
ce, zejména stavební kombinací školy 
a bydlení pro důchodce. Také v eko-
nomické oblasti je třeba se zmínit 
o úspěších, které se projevují v nově 
vzniklých drobných podnikatelských 
subjektech a počínající turistické in-
frastruktuře.”

Obsáhlejší zpracování hodnocení bu-
deme publikovat v kapesní příručce 
k propůjčení Evropské ceny obnovy 
venkova.

Každý účastník má důvod k radosti 
a k oslavám, vždyť právo zúčastnit 
se dostali jen ti nejlepší z každé země 
a navíc porota při posuzování dospěla 
k poznatku, že naprosto nikdo nebyl ně-
jaký „propadák“, že tentokrát o každém 
projektu bylo třeba hodně uvažovat, zda 
by neměl dostat nějakou cenu.

Velmi se těším, že vás a mnoho va-
šich spolubojovníků v září v Koudumi 
poznám osobně.

Prosím vás, abyste – jak je na formu-
láři přihlášky vyznačeno – uvedli dvě 
osoby, které v rámci slavnostního aktu 
odpoledne 26. září převezmou cenu 
a doufám, že na oficiálním představení 
účastníků budete moci být na místě už 
ve čtvrtek nejpozději do 21.00 hodin.

Jak je možné vyčíst z konceptu akce, 
budou dodané podklady jednotlivých 
účastníků vystaveny na tabulích a sto-
lech. Ráda bych vás zdvořile pozva-
la, abyste svůj stánek večer 26. září 
(od 18-21 h) obsadili jednou nebo ně-
kolika osobami, kteří by byli k dispozici 
hostům, co budou mít zájem a mohli 
jim odpovídat na jejich případné otáz-
ky. Budeme rádi, když svůj výstavní 
areál doplníte dalšími materiály, i z ku-
linářské oblasti. Jen vezměte, prosím, 
na vědomí, že v pátek je možné dělat už 
jen drobné úpravy stánku; rozsáhlejší 
tvořivá opatření byste měli podniknout 
už ve čtvrtek odpoledne.

Navíc bych ráda upozornila, že celá 
akce bude probíhat především v němči-
ně, proto, pokud potřebujete, bych vám 
ráda doporučila, abyste si vzali s sebou 
německého tlumočníka.

Na závěr si dovoluji vás ještě jed-
nou „obtěžovat“ prosbou o zdařilou 
veřejnou práci a o zaslání tiskových 
zpráv, případně oznámení případných 
rozhlasových nebo televizních zpráv 
(s uvedením data, média, s kým byl 
rozhovor veden atd.), a to i v souvislosti 
s návštěvou poroty u vás. A koneckon-
ců: V Koudumi budou vítáni i vaši 
mediální partneři!

S přátelskými pozdravy 
Theres Friewald-Hofbauer,

jednatelka, Vídeň

Realizační fáze projektu „zš liptál
zateplení fasády a výměna oken“ byla zahájena
Tisková zpráva.
Obec Liptál požádala v lednu 2008 

o finanční dotaci z evropských struk-
turálních fondů v rámci Operačního 
programu Životní prostředí v podob-
lasti podpory 3.2.1. Realizace úspor 
energie. 

Žádost o dotaci k projektu ZŠ 
Liptál – zateplení fasády a výměna 
oken byla úspěšně schválena a obci 
byl přiznán příspěvek ve výši 90 % 
na uznatelné náklady projektu, což 
činí cca 6.255 tis. Kč. Příspěvek 
bude poskytnut z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a ze Státního 
fondu životního prostředí. Vlastní 
podíl žadatele ve výši 10 % uznatel-
ných nákladů, tj. 695 tis. Kč a další 
neuznatelné náklady v celkové výši 

1 220 tis. Kč, tedy celkem 1 915 tis. 
Kč budou hrazeny z rozpočtu obce 
Liptál. 

Projekt řeší realizaci úspor energie 
budovy ZŠ Liptál na základě do-
poručení uvedených v energetickém 
auditu. Patří sem zateplení neprů-
svitného obvodového pláště budovy 
kontaktním zateplovacím systémem, 
zateplení stropu nad posledním užit-
ným podlažím učebnového a dílen-
ského pavilonu a tělocvičny. Součástí 
projektu je také výměna dřevěných 
a ocelových původních otvorových 
výplní za energeticky úsporná okna 
a dveře. Cílem projektu je snížení 
emisí a realizace úspor energie budo-
vy základní školy.

V řádném výběrovém řízení byl 
vybrán dodavatel stavebních prací 

a již 10. 7. 2008 započala realizač-
ní fáze projektu. Ukončení stavební 
části projektu je plánováno na 14. 11. 
2008. Organizačně je zajištěno, že 
stavební práce na budově ZŠ budou 
probíhat tak, aby nebylo vyučování 
dětí v ZŠ nijak omezeno. 

Obec Liptál realizací zateplení bu-
dovy ZŠ naplní další dlouhodobý 
záměr obce, o který usilovala již 
několik let. Teprve s vyhlášením pří-
slušné výzvy o podávání žádostí o fi-
nanční podporu z programu OPŽP se 
obci otevřela možnost získat finanční 
příspěvek.  

Další informace k projektu vám 
podá p. Miroslav Vaculík, starosta 
obce Liptál.
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z MATeřskÉ školy lIpTál

ze záklAdní školy lIpTál

ze záklAdní školy 
přI dĚTskÉM doMoVĚ

Valašské klání dětských domovů
V průběhu prvního červnového víkendu zorganizoval DD 

Liptál soutěž s názvem Valašské kufrování. Cílem soutěže 
bylo přiblížit dnešní mladé generaci dávné valašské zvyky 
a obyčeje. Díky  krásnému počasí si deset čtyřčlenných druž-
stvech složených z dětí dětských domovů Zlínského kraje 
užilo sportovně zábavné odpoledne. S větším či menším 
úspěchem dětí absolvovali soutěžní disciplíny jako například 
střelbu na zajíce, hrabání posečené trávy do trávnice, řezání 
dřeva, které bylo položené v kozlíku, dojení krávy či stříkání 
džberovkou  na cíl. Na závěr soutěžního dne proběhlo vyhod-
nocení všech soutěžících. Děti byly odměněny hodnotnými 
cenami, za což vděčíme sponzorům z liptálské firmy Vanzef  
a řeznictví Hruška. Nezbývá než podotknout, že soutěž se 
dětem velmi líbila, a tak se všichni společně budeme těšit 
na další Valašské kufrování příští rok.

V  Liptále, dne 7.6.2008
Zpracoval: Pospíšilík Jaromír

Malí Indiáni v mateřské škole
Na celý předposlední  týden ve školním roce se děti ve škol-

ce proměnily na Indiány. Maminky nám pomohly s oblečením, 
a pak již chyběla jen ta správná indiánská jména. 

Vyrobili jsme si čelenky, amulety a „lapač snů“, naučili 
jsme se indiánskou píseň, natiskli slavnostní indiánský závěs 
a na poradách v týpí na zahradě si povídali o životě Indiánů.

  Hraní na Indiány vyvrcholilo v pátek, a tak jsme díky 
pěknému počasí celý den prožili na zahradě. Dopoledne jsme 
po poradě u ohníčku zakopali válečnou sekeru, očistili se dý-
mem z bylinek a zatancovali indiánský tanec okolo totemu. 

Následovalo lovení bizona a ptáků, a jízda na dřevěném 
koni. Odpoledne zahájila svým programem „Na divokém 
západě“ paní Míša Růžičková, a do tancování zapojila nejen 
malé Indiány, ale i jejich rodiče. Všem pak přišlo k chuti 
občerstvení u ohně.

Překvapením a vítaným doplňkem byla jízda na velkých 
koních a překonávání lanové dráhy mezi stromy. Nikomu se 
ze zahrady nechtělo domů, ale ti nejodvážnější již věděli, že 
se navečer vrátí a v mateřské škole prožijí i indiánskou noc. 

A ta stála za to! Díky paní učitelce Květě Klimkové budou 
mít děti pěkné vzpomínky na složení indiánského obrazu 
díky tomu, že všichni překonali lanovou dráhu i plížení; 
na plnění indiánských úkolů ve třídě a malování vlajek; 

na cestu odvahy po večerní zahradě; na pečení indiánských 
bramborových placek na ohni a  hledání pokladu v noční 
třídě - v „jeskyni“ osvětlené pouze svíčkou. 

Večer ukončila krásná indiánská pohádka a pak již všichni 
Indiáni pomalu spokojeně usínali   v připravených spacích 
pytlích.

Za naše malé Indiány děkuji všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a průběhu posledního indiánského dne, zvláště pak Ivě 
a Ali Machalové za bezpečné vození dětí na koních a Terezce 
Klimkové a jejímu příteli – vojákovi Honzovi za obětavou 
pomoc při přípravě večerního programu.

zpráva o liptálské trnce
Ve čtvrtek 19.června 2008 proběhl kontrolní den růstu 

naší liptálské trnky v areálu Památníku Lidice. Valašskou 
trnku – švestku jsme vloni s dětmi věnovali Lidicím jako 
výraz úcty a pokory před hrůznými událostmi v červnu 
1942. S dojetím sděluji, že i přes to, že ji v zimě ohryzali 
zajíci, je profesionálně ošetřena a při pohledu na „naši 
trnku“ a pomník zavražděných dětí  nám mrazilo v zá-
dech.                         

Petra Pilná, 
vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál 
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Když naposledy zazvonil školní zvonek, všichni spěchali 
domů kromě  nás, táborníků. My jsme se domlouvali na po-
drobnostech tábora.

V neděli 29.7. jsme byli všichni připraveni k odjezdu 
na vlakovém nádraží ve Vsetíně. Odtud nás pak čekala sed-
mihodinová cesta vlakem. Konečně přišla ta radostně a dlou-
ho toužebně čekávaná chvíle a my seděli ve vlaku.

Krátili jsme si  chvíli různě: jídlem, posloucháním písniček, 
povídáním, hraním karet, jiných her, ale i křičením a běháním 
po vlaku. S hlavou opřenou o sedadla a s unuděným výrazem 
jsme najednou uslyšeli paní ředitelku: ,,Už vstávejte, přestupu-
jeme!“ Všichni se poslušně začali zvedat a chystat. Asi dvacet 
minut jsme nepotřebně stáli s 15 Kg na zádech, přilbami v ru-
kou a zbroceni potem. Byli jsme nachystáni k přestupu. Liptál 
totálně ucpával uličky vlaku. Když se tato situace zopakovala 
asi třikrát, konečně jsme na nádraží uviděli nápis Veselí nad 
Lužnicí a brzo na to i pana učitele Helise, který vezl zásoby 
autem. Ze všech náhle spadla únava. Za chvíli nám však ozná-
mili, že nás čeká ve Veselí dvoukilometrová cesta k internátu, 
kde jsme měli být ubytovaní. Únava se opět vrátila. Dorazili 
jsme tam bez větších problémů. Záhy proběhlo rozdělení 
do pokojů po dvou nebo třech místech na nocleh. 

Jakmile jsme si vybalili, vypravili jsme šli k Nežárce, 
kde jsme si vyzkoušeli pádlování na kanoích. Všem se nám 
dařilo, jen paní učitelky okusily nedobrovolně koupel v ne 
příliš čisté vodě. Připravily pro nás skutečné divadlo. Dodnes 
nevíme, zda nás chtěly jen pobavit, nebo jim to skutečně tak 
nešlo. V každém případě to byla podívaná nejen pro nás, ale 
i pro hosty protější restaurace.

Druhý den po snídani, jež byla vynikající, nás dovezli autem 
na místo, odkud jsme měli vyplout. S odhodláním jsme se vy-
dali na šestihodinovou výpravu, po které nás nesmírně bolely 
ruce  a nikdo nezůstal suchý! Většinu plavby svítilo slunce, ale 
přišel i pořádný déšť a vítr a my byli promoklí na kost. Většina 
z nás se plavila po řece poprvé a byl to skutečný zážitek. 
V restauraci U Přístavu jsme si dali večeři. Na závěr dne nám 
učitelé promítli film Bílé peklo. Bylo to skvělé! 

V úterý jsme se rozdělili do dvou skupin, skupina s pořa-
dovým číslem 1 jela vlakem do Třeboně. Navštívili zámek, 
historické centrum města, pluli parníkem po rybníku Svět. 
Nejvíc zaujala výstava Krajina a život, doplněná o zajímavé 
dokumentární filmy.  Druhá skupina se vypravila na kolech 
na Červenou Lhotu /navštívila zámeček, který patřil Emě 
Destinové a pak na Pískovnu (koupaliště).

Ve středu jsme podle plánu navštívili jadernou elektrárnu 
Temelín, tam jsme se dozvěděli spoustu nových věcí okolo 
jaderné elektřiny. Na závěr dne nás čekala prohlídka zámku 
Hluboká. Někteří pak v restauraci nedočkavě čekali na to, 
co slabší jedlíci nesnědí. Naštěstí nám restauratér věnoval 
několik porcí zdarma.

Další den si obě dvě skupiny vyměnily trasy. 
Ráno v pátek jsme se museli sbalit a vypravit na cestu 

do Tábora, města proslulého svou slavnou historií. Nadšenci 
z řad historiků byli blahem bez sebe. Bylo to báječné. 

Když se slunce vyhouplo na vrchol své dráhy, nasedli jsme 
do vlaku směr domov. Podle nás to byl skvělý tábor, na který 
nikdy nezapomeneme. Podle učitelů to byl nejlepší ze všech 
již uskutečněných táborů.

Jan Krajščák IX.B, 
Denisa Tučníková, IX.A, Jana Kovaříková, IX.B

Hledáme …
Základní škola Liptál hledá výrobce dětského hřiště pro 

školní družinu - průlezky, šplhací stěny, skluzavky a podob-
ně, který by na naší zahradě prezentoval svou výrobu. Her-
ní prvky musí být certifikovány podle platných norem pro 
dětská hřiště. Zájemce prosíme, aby se hlásili ředitelství ZŠ 
Liptál telefon 571 438 104 u vychovatelky ŠD P. PILNÉ TE-
LEFON 739 236 986.

nabídka pro volný čas… 
Pro všechny, kteří už odrostli školní lavici, ale přesto 

by se rádi něco nového naučili, nabízíme KERAMICKÉ 
TVOŘENÍ v dílně Základní školy Liptál. Kroužek pro 
starší a dospělé povede paní vychovatelka Petra Pilná 
2x v měsíci v pondělí od 16.45 do 18.30 hodin. Poplatek 

za kroužek bude stanoven podle počtu přihlášených. 
Prosíme zájemce, aby se hlásili v ředitelně školy telefon 

571 438  104 nebo na telefonu 739 236 986 nebo osobně 
ve školní družině ZŠ Liptál nejpozději do konce září 2008. 

Táborníci ze základní školy v čechách

pozvání na koncert
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Liptále 

a Obecní úřad Liptál Vás srdečně zvou na slavnostní kon-
cert, který se bude konat v neděli dne 26.10.2008 v 15.00 
hodin v evangelickém kostele v Liptále. Na koncertu vystoupí 
Dechové trio Ligneus, Zlín. 

Spolupořadatelé chtějí touto kulturní událostí důstojně osla-
vit 90 let vzniku samostatné republiky a 90 let spojení luterské 
a reformované církve v Českobratrskou církev evangelickou.
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V liptále chystají kromě folkloru také překvapení

Tradice, zvyky, písně a tance 
z celé republiky, Evropy i světa 
vidělo v Liptále téměř 140 tisíc di-
váků! Program letošního 39. roč-
níku však obohatí výstava, kterou 
nikdo z nich ještě neviděl. Bude 
to nejen česká, ale dokonce i svě-
tová premiéra. Na svědomí ji má 
pan Stanislav Migdal. potkal jsem 
ho před liptálským obecním úřa-
dem, jak s trubkou v ruce spěchal 
na zkoušku dechového orchestru. 
Nedalo mi to a zeptal jsem se, 
jaké překvapení pro návštěvníky 
chystá.

„…sbírám motorové pily, které 
kdysi naši dědové používali v lese 
při těžbě dřeva. Letos poprvé, při 
Liptálských slavnostech, je v na-
šem zámku vystavím…“

pochopím, že někdo sbírá 
známky, motýly, brouky, autíč-
ka… ale pily?

„Já jsem vlastně odmalička mezi 
pilami vyrůstal. Můj taťka byl 
v roce 1969 dokonce mistrem re-
publiky v řezání motorovou pilou. 
Tím mne motivoval, abych pily 
začal sbírat. Dnes moje sbírka čítá 
120 kusů. Mám je zaparkované 
v garáži místo auta. Nejvíc si 
vážím motorové pily Stihl Black 
z roku  1954. To je můj nejstarší 

exemplář. Téměř všechny moje 
pily jsou funkční, mohl by jste je 
vzít do lesa a řezat s nimi.“

Jak se sbírají pily? To je s ně-
kým vyměňujete, jezdíte po re-
publice, a když vidítě pilu, za-
jásáte a přemlouváte majitele, 
aby Vám ji prodal nebo dokonce 
dal?

„Ano, je to tak. Jezdím po repub-
lice, dávám inzeráty. Pily se vy-
měňují třeba jako známky. U nás 
je podobných sběratelů málo, tak 
vyměňuji především se sběrateli 
v zahraničí. Někteří vlastní sbír-
ky opravdu veliké. Dokonce naše 
české pily mají zahraniční sběra-
telé snad všechny.“

sbírky známek se dělí napří-
klad podle států, obrázků, témat, 
hodnoty. Jak je to s motorovými 
pilami? Jsou zvláštní pily třeba 
na smrk, na borovici, na ovocné 
stromy?

„To ani ne. Motorové pily se 
rozdělují například podle mož-
nosti použití na hobby, farmáře 
a profesionální. Pak také podle vá-
hy, výkonu nebo obsahu motoru. 
Moje nejtěžší pila, tzv. dvojmuž-
ná, váží 37 kilo. Nejlehčí pak 2,10 
kilogramu.

za 38 ročníků liptálských slavností, které se staly 
Mezinárodním folklorním festivalem IoV, se předsta-
vilo více než 400 souborů.

Třicet sedm kilo? s tím se dalo 
řezat?

Určitě. V padesátých letech mi-
nulého století to byl opravdu ve-
liký pomocník. Dřív dřevorubci 
tahali sem tam břichatky. Tohle 
sice vrčelo, ale řezalo. Nemuselo 
se tahat.“

Pak už bylo vidět, že pan Migdal 
spěchá na zkoušku. podíval se 
na trubku a dodal: „ Nezlobte se, 
už musím jít. Před 23 lety jsem 
hrával v Liptalance a teď jsem se 
k svému druhému koníčku - de-
chovce - vrátil.“

Tak pokud se do Liptálu na slav-
nosti chystáte, nezapomeňte se 
na jedinečnou výstavu podívat.

Text a foto: Slávek Hrzal, časo-
pis Folklor č. 8/2008

stanislav Migdal
Narodil se v roce 1963, vyučil 

se lesním mechanizátorem, pra-
cuje jako opravář lesní, zahradní 
a stavební techniky. Vedle koníčků 
- dechovky a sbírání pil - je také 
myslivcem, hasičem a zahrad-
níkem… Má dva syny, kteří jdou 
v jeho stopách.

Liptál je českou Vesnicí roku 
2006. V tomto roce se uchází o ti-
tul Evropská vesnice roku. Název 
Liptál se vysvětluje třemi způso-
by. První, že je ve vesnici mnoho 
lip. Dokonce několik let po druhé 
světové válce se Liptál jmenoval 
Lipové. Další vysvětlení říká, že 
název vznikl z rumunského Lupcúl 
- údolí vlků. Místním se však nej-
více zamlouvá hypotéza, že Liptál 
vznikl z německého Lieben Tal, 
neboli milované údolí či údolí lás-
ky. Tomu nasvědčuje i znak obce, 
ve kterém je srdce probodnuté ší-
pem. 
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JAn sVoBodA českou HVĚzdou sTIHl TIMBeRspoRTs
STIHL Timbersports je adrenalino-

vý dřevorubecký sport, který vychází 
z dávných dob, kdy dřevorubci pou-
žívali ke kácení stromů pouze sekyry 
a ruční pily. Historie tohoto sportu tedy 
sahá několik desítek let zpět. Avšak 
oficiálně, pod výše uvedeným názvem, 
vznikl v roce 1985 v USA, kde si jej 
vzala pod patronát firma STIHL – ce-
losvětově největší výrobce motorových 
pil. Pro tento sport tehdy bylo stano-
veno šest disciplín, a také potřebná 
pravidla. Při jednotlivých disciplínách 
se jako nářadí používají sekyry, ruční 
pily, sériové i speciální motorové pily, 
jejichž výkon sahá přes neskutečných 
60 koňských sil.

STIHL Timbersports je velmi populár-
ní v USA, kde vznikl, a dále v Austrálii, 
či na Novém Zélandu. Právě z těchto 
tří zemí pochází ti nejlepší závodníci 
na světě. Do Evropy se tento sport do-
stal v roce 2001, do naší republiky o tři 
roky později.

A právě Valašsko se může pyšnit tím, 
že má v tomto sportu jednoho z nejlep-
ších závodníků v České republice. Jan 
Svoboda z Liptálu se dřevorubeckým 
disciplínám věnuje již od roku 2004. 
Od té doby má valašský sportovec 
na kontě spoustu úspěchů jak na čes-
kých, tak i evropských kolbištích. Mezi 
nejcennější patří tituly mistra ČR z let 
2005, 2006 a z letošního ročníku 2008, 
dále pak 4. místo v závodě družstev 
na ME 2004, nebo 18. místo na ME 
jednotlivců z roku 2006. „Začal jsem 
s tímto sportem v sedmnácti letech, 
a od té doby se snažím rok po roce zdo-
konalovat v jednotlivých disciplínách. 
Trénuji především doma, mám své 
vlastní pódium s trenažéry. Často však 
jezdím trénovat i do Jižních Čech, kde 
se zdokonaluji pod vedením Martina 
Komárka, který je čtyřnásobným mi-
strem Evropy, a v roce 2006 získal 
3. místo na mistrovství světa. Je tedy 
nejúspěšnějším Čechem v tomto sportu. 
Výborným tréninkem jsou také exhibi-
ce, na které jezdím po celé republice, 
ale i po Evropě.“ Na otázku, která dis-
ciplína je Honzova nejoblíbenější, od-
pověděl: „Nejraději mám disciplíny, při 
kterých se používá sekyra, z nich pak 
Springboard. To je disciplína, při které 
se pomocí dvou podpůrných prken do-
stanete na téměř třímetrový kmen, a až 
v této výšce se z prkna přesekává na-
hoře připevněný špalek. Vychází z dob, 
kdy dřevorubci ručně káceli přesílené 

stromy, které měly velké kořenové ná-
běhy. Dřevorubci tehdy začali používat 
tato prkna, aby se dostali výš, kde byl 
kmen slabší a snadněji se porážel. Je to 
fyzicky nejnáročnější disciplína, záro-
veň však velmi atraktivní.“

Letošní sezona je pro valašského bor-
ce velmi úspěšná. V české sérii vyhrál 
vše, co se dalo. „Závody letos začaly 
asi o měsíc dřív než v předešlých letech. 
Proto jsem s přípravou začal již někdy 
na začátku února. První kvalifikační 
závod se konal 3. května v Sušici, druhý 
pak 17. května v Olomouci. Oba závody 
jsem vyhrál, a tím se bezproblémo-
vě kvalifikoval na mistrovství repub-
liky, které se konalo na konci května 
v Hlučíně.“ Zde se před zraky několika 
stovek diváků odehrála velkolepá show 
jak v podobě závodu, tak i exhibičního 
vystoupení Martina Komárka a Carsona 
Boswortha z USA, který patří k nejužší 
světové špičce tohoto sportu. Na mi-
strovství ČR se utkalo 14 nejlepších 
sportovních dřevorubců z celé republiky, 
a právě Jan Svoboda všem dominoval. 
V celkovém součtu bodů tak zaslouženě 
získal potřetí titul mistra České republi-
ky. „V ten den se mi opravdu vedlo, byl 
jsem velmi spokojen. Dvě disciplíny se 
mi dokonce podařilo vyhrát, na druhou 
stranu jsem si vědom chyb, které jsem 
udělal. To je pro mě další motivace, 
takže je pořád co zlepšovat. Každý zá-
vod je totiž nová zkušenost,“ dodal Jan 
Svoboda, kterého nyní čeká mistrovství 
Evropy. To se bude konat na začátku září 
v Rakousku.

Zájemci o tento sport můžou zís-
kat další informace na stránkách  
HYPERLINK "http://www.timber-
sports.cz" www.timbersports.cz, navští-
vit prodejnu STIHL Poláček na Vsetíně, 
která podporuje liptálského borce, ane-
bo kontaktovat přímo Jana Svobodu 
(HYPERLINK "mailto:valachzva-
lach@centrum.cz" valachzvalach@
centrum.cz, 732 758 461).

Přehled jednotlivých disciplín STIHL 
Timbersports:

SPRINGBOARD – přesekávání kmene 
z prkna ve výšce, průměr špalku 27 cm.

STIHL STOCK SAW – řezání dvou 
kotoučů z kmene o průměru 40 cm séri-
ovou motorovou pilou.

STANDING CHOP – přesekávání 
stojatého kmene, pomyslně simuluje 
kácení stromu. Průměr kmene 30 cm. 

SINGLE BUCK – jedna z nejstar-
ších dřevorubeckých disciplín. Řeže 
se jednomužnou ruční pilou z kmene 
o průměru 46 cm.

UNDERHANG CHOP – přesekávání 
ležícího kmene o průměru 32 cm.

HOT SAW – divácky snad neja-
traktivnější disciplína. Závodník při ní 
používá speciální motorovou pilu o vý-
konu 62 koní a váze 28 kg. Řežou se tři 
kotouče z kmene o průměru 46 cm.

Pro úplnost je třeba dodat, že v rámci 
Evropy se při závodech používá Topol 
černý.                 

(Jalovec, 01.07.2008)

Jan Svoboda předvede své umění také 
na letošních Liptálských slavnostech. 
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21 . dětské folklorní dny v liptále
Ve dne 13. – 15. června 2008 pro-

běhl v liptále již 21. ročník dětských 
folklorních  dnů. 

Záštitu nad festivalem převzali paní 
Alena Gajdůšková, pan Libor Ambrozek 
a pan Stanislav Mišák.

V pátek 13.6. v 15.30 hodin by-
la zahájena výstava s názvem „U nás 
na dědině“, kterou připravily děti za ZŠ 
Liptál pod vedením paní Petry Pilné. 

Sobotní a nedělní program začal 
v 11.00 hod. přijetím vedení souboru, 
hostů a sponzorů starostou obce panem 
Miroslavem Vaculíkem a ředitelem fes-
tivalu panem Ladislavem Michálkem. 

Hlavní dětské programy byly zaháje-
ny, jak v soboru, tak i neděli ve 14.00 
hod. V obou hlavních dnech pro diváky 
vystoupily dětské soubory z blízkého 
okolí.  V sobotu se představily sou-
bory: Valášenka z Vidče, Vonička ze 
Zlína, Ovečky z Valašského Meziříčí 
a domácí Malůšata a Malá Lipta. V ne-
děli pak soubory: Malý Klobučánek 
z Valašských Klobouk, Malé Zálesí 
z Luhačovic, Děcka z Hošťálkové, 
Valášek z Horního Lidče, Dětská 
skupina orientálního tance z Alceda 
– Vsetín a domácí Malůšata a Malá 
Lipta. Součástí hlavního programu byla 

i pěvecké soutěž „O litálského ptáčka 
zpěváčka“, ve které si zazpívaly děti 
z jednotlivých souborů Zúčastnilo se 
jich celkem 31. Porota ocenila všechny 
zpěváčky  za účast a velmi je pochvá-
lila za krásný zpěv. Proto se vítězi stali 
všichni. Ale i přesto ocenila v sobotu 
v 1. kategorii Barboru Balášovou (5. 
– 9. let) ze souboru Ovečky  a v neděli 
Filipa Miku z Hošťálkové.  V 2. ka-
tegorii (10. - 15.- let) v sobotu Lenku 
Mrlinovou z Malé Lipty a v neděli 

Moniku Zbožínkovou z Malého Zálesí. 
Bonbónkem v sobotním programu 

bylo vystoupení Vojenského umělec-
kého souboru Ondráš z Brna, který 
se představil se svým novým progra-
mem s názvem Povedená sezóna, aneb 
„Z každého rožku trošku.“

Jelikož nám počasí přálo, věříme, 
že se dětem a divákům v Liptále líbilo 
a zároveň vás všechny zveme na 39. 
MFF Liptalské slavnosti 2008.

Andrea Čalová

pozvání 
pořádající oBeC lIpTál, zlínskÝ kRAJ, Fos čR a Fos lIpTA liptál

Vás srdečně zvou na 

39. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
liptálské slavnosti 2008

který se koná ve dnech 27. srpna až 1. září 2008

Záštitu nad festivalem převzali:
Miroslav Topolánek, předseda vlády ČR

Jiří Čunek, I.místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj
Zdeněk Škromach, předseda výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje
Josef Smýkal, poslanec poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Michael Vít, hlavní hygienik ČR a náměstek ministerstva zdravotnictví
* * * 

podrobnější program naleznete v barevné příloze liptálského zpravodaje.
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Výstava poštovních známek - Vladislav Jurčák

VÝsTAVA - HIsToRIe dřeVoRuBeCTVí V lIpTále 
po součAsnosT A JeHo ÚspĚCHy

Vážení ná-
vštěvníci 39. roč-
níku Liptálských 
slavností, je mi 
velkou ctí, že 
Vám můžu při 
této příležitosti 
představit svou 
sbírku motoro-

vých pil pod názvem Historie dřevorubectví 
v Liptále po současnost a jeho úspěchy.

Každý spisovatel, který píše román 
se snaží, aby v románu měl své hrdiny, 

tak i moje výstava hrdiny má a jsou 
to občané obce Liptál a dovolte mi, 
abych Vám je představil.Jsou to mistři 
republiky z roku 1969 Karel Gerža 
a Josef Migdal. V roce 1987 se stal 
mistrem světa Miroslav Gerža a ny-
nější několikanásobný mistr republiky 
v Timbersportu Jan Svoboda.

Díky těmto lidem jsem začal sbírat 
motorové pily a všechny materiály co 
se týkaly dřevorubectví. Na této výsta-
vě můžete shlédnout mnoho fotografií 
ze soutěžního klání. Vím, že těmto 

lidem nešlo o žádnou popularitu, ale 
prodávali kus poctivé práce, kterou 
stoprocentně ovládali a ovládají. Tím 
jméno obce Liptál zapsali nenávratně 
do historie dřevorubeckých prací. 

Cílem této výstavy je ukázat dnešní 
generaci, že i práce v lese měla svůj vý-
voj. Což dokládá většina vystavených 
exponátů. Snažil jsem se zmapovat 50 
let dřevorubectví v obci Liptál a jen 
na Vás je, aby jste posoudili, jestli se mi 
to opravdu podařilo. Rád Vás přivítám. 

Stanislav Migdal

Před šesti léty, 
rovněž při příle-
žitosti meziná-
rodního folklor-
ního festivalu, 
měl v Liptále 
výstavu svých 
fotografií pan 
V l a d i s l a v 

Jurčák z Lutoniny. Už tenkrát se ne-
tajil tím, že po padesátiletém fotogra-
fování, je nejvyšší čas této činnosti 
zanechat. Z impulzu přítele Vlastimila 
Brodského začal jen tak z recese dělat 
pro své kamarády malé poštovní znám-
ky. Základním materiálem byly právě 
jeho hromadící se fotografie.

V každém případě bylo zapotřebí 
troška fantazie, ale zato dost trpělivosti. 

A protože na pasekách v Lutonině ne-
byl a dodnes není žádný počítač, musel 
si vystačit s jednoduchou technikou: 
nůžky, lepidlo a  pinzeta. V neposlední 
řadě zde hraje roli pochopení jeho tole-
rantní ženy, která tvrdí, že dědek, který 
si hraje, aspoň nezlobí…

První známky obdrželi při různých 
příležitostech jeho nejbližší: Vlastimil 
Brodský, Lubor Tokoš a Miroslav 
Horníček. A právě poslední jmenova-
ný nazval tato dílka „drobnou koláží“ 
a jeho kladné vyjádření bylo velkým 
povzbuzením do další této činnosti.

A tak postupně, kromě přátel a kama-
rádů, obdrželi památeční známky muzi-
kanti, zpěváci, herci, malíři, sportovci 
a další zajímavé osobnosti. Není to 
žádné velké umění, ale malá pozornost 

těm, které má autor rád, kterých si váží 
a kteří něco dokázali.

Vladislav Jurčák, pro mnohé kmo-
cháček Valašského názoru, si nevede 
evidenci, ale už toho „napízdříl“, jak 
sám této činnosti říká, hodně a snad 
i trošku radosti způsobil. Ostatně, po-
kud vezmete vážně poznámku na této 
naší pozvánce a vezmete si s sebou brý-
le či lupy, můžete se sami přesvědčit. 
Kromě výběru jeho valašské známkové 
tvorby budou vystaveny i některé ohla-
sy na jeho známky. Je to v pořadí jeho 
5. výstava.

Přejeme Vám všem příjemný zážitek 
na této minivýstavě.

Autor výstavy vzkazuje: 
brýle a lupy s sebou ! 

Vak VseTín upozoRŇuJe
S nástupem teplého letního počasí 

vzrůstá spotřeba pitné vody z veřejných 
vodovodů. Jedná se zejména o vyšší 
potřebu vody pro osobní hygienu, zalé-
vání zahrádek a trávníků a v posledních 
letech také pro napouštění domovních 
bazénů. Pokud je tento odběr zákonný 
– tj. přes sjednané odběrové místo a do-
movní vodoměr, je vše v pořádku, kapa-
city zdrojů pitné vody jsou pro potřeby 
odběratelů v našem regionu dostačující. 
Každoročně však evidujeme případy od-
běru vody z vodovodních řadů přes hyd-
ranty nebo hydrantové nástavce. V tom-
to případě se jedná o neoprávněný odběr 
podle zákona č. 274/2001 Sb., § 10 odst. 
1a – odběr vody před vodoměrem, který 
může být pokutovatelný vodoprávním 

úřadem podle § 32 odst. 4 písmeno c) 
a d), až do výše 100 000,- Kč.

Kromě poškození společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín nezákon-
ným odběrem (v podstatě krádeží vody), 
dochází i k poškození sousedních odbě-
ratelů – při velkém a nekoordinovaném 
odběru nastává pokles tlaku vody, vzni-
kají zákaly vody v síti a zavzdušnění 
potrubí.

Hydrantové nástavce a hadice zís-
kávají občané mnohdy od členů hasič-
ských záchranných sborů dobrovolných 
hasičů.

Hasičské záchranné sbory však mo-
hou vodu z veřejného vodovodu použí-
vat pouze v případech odběru vody pro 
požární účely.

Zákon č. 274/2001 Sb., § 20 odst. 
7 – Povinnost platit vodné a stočné se 
nevztahuje na jednotky požární ochrany 
při požárním zásahu.

V komentáři k tomuto paragrafu je 
uvedeno, že osvobození jednotek pro-
tipožární ochrany a placení vodného 
a stočného se týká pouze požáru, požární 
výcvik byl vyloučen (mimo zvláštní pří-
pady) neboť při něm lze používat jinou 
než pitnou vodu. 

Napouštění zahradních bazénů pitnou 
vodou z veřejného vodovodu je možné 
pouze přes vodovodní přípojku a osaze-
ný domovní vodoměr, kterým je množ-
ství proteklé vody zaznamenáno.

Odběr vody z vodovodního řadu lze 
připustit výjimečně – pouze po předcho-
zím projednání na příslušném středisku 
vodovodů. 
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konGRes IGF A udĚlení FolkloRníCH osCARŮ

Hejtman v sídle kraje ocenil organizátory folklorních festivalů

Ve dnech 9. - 11. května 2008 uspo-
řádalo vedení mezinárodní organi-
zace IGF v čele s předsedou Lillem 
Alessandrem kongres na  téma Budou 
mít folklorní skupiny budoucnost?

Pracovního semináře se zúčastnili 
zástupci osmnácti zemí, včetně České 
republiky.

Delegáti kongresu si vyslechli referá-
ty vysokoškolské profesorky z římské 
univerzity, zástupce vedení města San 
Severo a prezidenta italské folklorní 
asociace. V diskusi zaujali jasná stano-
viska, směřující k nutnosti tlaku na ve-
dení škol a institucí v oblasti nehmotné 
lidové kultury. Hlavní úsilí je přitom 
nutno věnovat dětem a mládeži.

Součástí nedělního folklorního ga-
laprogramu bylo i slavnostní udělení 
Oscarů za folklór v divadle Giuseppe 
Verdi ve městě San Severo – Foggia. 
Toto společné ohodnocení udělují ve-
dení města San Severo, italská folklorní 
asociace a vedení IGF. Hlavním kri-
tériem pro ocenění je šíření a ochrana 
lidových tradic ve své zemi, zapojení 
do mezinárodní folklorní spolupráce, 

nadšení a láska při práci ve folklorní 
kultuře.

Oceněno bylo dvanáct osobností 
ze Španělska, Kypru, Irska, Albánie, 
Konga, Lotyšska, Chorvatska, Ru-
munska, Portugalska, Ruska, Itálie a ta-
ké České republiky, když folklorního 
Oscara obdržel první místopředseda 
Folklorního sdružení České republiky 
Ladislav Michálek. Mezinárodní folk-
lorní organizace IGF bude tyto ceny 

udělovat každoročně. Čerstvý držitel 
folklorního Oscara Ladislav Michálek 
netajil svou radost, a jak se při přebírání 
ceny vyjádřil, chápe ocenění nejen jako 
uznání své dosavadní práce na folk-
lorním poli, ale především jako uzná-
ní práce všech kolektivů a festivalů 
fungujících pod hlavičkou Folklorního 
sdružení České republiky.

Květa Šimková - Molinaro, 
Folklorní zpravodaj

ZLÍN – Pamětní listy jako ocenění 
aktivního přístupu k udržování lido-
vých tradic v regionu 15. května 2008   
předal hejtman Zlínského kraje Libor 
Lukáš v expozici Baťova mrakodrapu 
téměř třem desítkám pozvaných hos-
tů. Oceněni byli pořadatelé folklorních 
festivalů ze Zlínského kraje, a to ze-
jména jejich hlavní organizátoři a zá-
stupci měst, kde tyto akce pravidelně 
probíhají.

„Práce organizátorů folklorních fes-
tivalů si velmi vážím, neboť jejich 
činnost přispívá k tomu, že Zlínský 
kraj patří k regionům s nejrozvinutěj-

ším folklorním životem. Za jejich úsilí 
v oblasti lidové kultury jim patří na-
še poděkování,“ uvedl hejtman Libor 
Lukáš.  

Pamětní list za svou dlouholetou 
činnost a zásluhy na udržování kul-
turních tradic v regionu navíc obdr-
želi i známý zlínský etnograf a folk-
lorista Karel Pavlištík a řada dalších 
osobností. Za Liptál byli oceněni 
Miroslav Vaculík,starosta obce Liptál, 
Ing. Ladislav Michálek, ředitel festi-
valu a 1. místopředseda Folklorního 
sdružení ČR, a  Mgr. Andrea Čalová, 
organizační ředitelka festivalu. 

Slavnostního ceremoniálu se zúčast-
nil i předseda Folklorního sdružení ČR 
Zdeněk Pšenica, který v závěru akce 
předal hejtmanovi poděkování za pod-
poru, již Zlínský kraj věnuje udržování 
a rozvoji folklorních tradic. 

Slavnostní setkání doplnili svým vy-
stoupením Kristýna Daňhelová a Aneta 
Juříčková, vítězky posledních dvou 
ročníků soutěže Zpěváček roku, a také 
Dětská cimbálová muzika Valaška pod 
vedením Martiny Hešové.   

Další informace vč.foto na www.kr-
zlinsky.cz

Patrik Kamas, 
tiskový mluvčí Zlínského kraje

Žádost o pomoc - pátrání v historii - Judr. Ferdinand lusTIG
Dovoluji se na Vás obrátit s následující 

prosbou o pomoc. V současné době při-
pravuji podklady pro druhý díl mé knihy 
CESTY OSUDU. Tato kniha bude po-
jednávat o činnosti čs. vojenské justice 
v letech 1940-45 v Čs. pozemní armádě 
ve Velké Británii. V této souvislosti bych 
rád zjistil podrobnosti o životech těch jed-
notlivých příslušníků armády, kteří v těch-
to letech byli služebně zařazení k jednotli-
vým polním soudům či prokuraturám.

Údaje týkající se jejich působení v ar-
mádě se dají vyhledat v příslušných 
archivech, mnoho zajímavých památek 
a vzpomínek se stále nachází mezi lidmi, 
kteří je i přes odstup času pamatují.

Mezi ty, o nichž by kniha měla po-
jednávat, patří i rodák z Vaší obce rotný 
aspirant JUDr. Ferdinand LUSTIG R 
737 nar. 17. 11. 1902 Liptál, okres 
Vsetín, zapisovatel Polního soudu I. 
stolice ve Velké Británii.

Dovoluji si vás proto požádat o spolu-
práci při získávání informací, které jsem 
již naznačil v úvodu dopisu. 

S upřímným poděkováním za Vaši 
spolupráci. V úctě 

JUDr. Martin Reichl, 
vojenský historik, Hradec Králové

Kdo z občanů by mohl poskytnout 
o tomto liptálském rodáku jakékoliv in-
formace, nechť se obrátí na obecní úřad.
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zápisky z táborového deníku  mladých hasičů
Letos poprvé se tábor mladých hasičů odehrál za hranice-

mi naší země, a to na Slovensku. Díky dlouholeté spolupráci 
Huslenských hasičů s hasiči z malebné vesničky Jasenica, 
nedaleko Povážské Bystrice, jsme mohli poprvé uskutečnit 
letní tábor mimo obec Huslenky. Rádi jsme této možnosti 
využili a strávili tam nezapomenutelných 7 dní. Na tábor 
jsme odjížděli v neděli 13. července brzy po obědě. Mladí 
hasiči z Huslenek jeli převážně osobními auty, ostatní to 
vzali společně vlakem. 

Kolem páté jsme již byli všichni na místě. Měli jsme k dis-
pozici celý sportovní areál s dokonale zařízeným zázemím. 
Během několika minut na sportovišti vyrostlo velké stanové 
městečko čítající celkem 8 stanů, 3 patřili Huslenkám, 3 
Liptalanům a 2 osidlovali naši mladí kamarádi z Jasenice. 
Po zabydlení se jsme pomohli naší paní kuchařce Katarýně 
v kuchyni a po společné večeři skládající se ze špekáčků 
a chleba z vlastních zásob zbyl čas i na sportování. A tak 
jsme si společně zahráli volejbal a později i fotbal. 

Následujícího rána nás ale čekalo nemilé překvapení. 
Venku lilo jako z konve. Takže místo sandálů jsme obuli gu-
máky a kšiltovky jsme vyměnili za nepromokavé pláštěnky. 
Po snídani se počasí alespoň trošičku umoudřilo, a tak jsme 
mohli vyběhnout na hřiště a protáhnout svá ztuhlá těla. Než 
se opět spustil prudký liják, stihli jsme si připravit všech-
ny disciplíny, ve kterých jsme se chtěli na táboře zlepšit. 
Po výtečném obědě jsme šli na průzkum vesnice, pokochali 
se místní přírodou a nakonec jsme zavítali i na obecní úřad 
a pozdravili starostku Jasenice, která se velkou měrou za-
sadila o to, že jsme tábor mohli u nich pořádat. Po návratu 
z procházky jsme snědli všechno, co nám paní kuchařka dala 
na stůl a bez remcání. Opět začalo hustě pršet. Ale stany ještě 
odolaly a tak jsme se nasoukali do spacáků a spali jako špalci 
až do rána.  

V 7:00 nás probudil hlas jednoho z vedoucích z Huslenek, 
který byl pověřen vyhlašováním budíčků a ranní rozcvičkou. 
A ta byla opravdu důkladná. Po rozcvičce jsme byli jako 
mátohy a to bylo teprve ráno. Protože během dopoledne 
začalo opět mrholil, zvolili naši vedoucí náhradní program 
a my jsme před obědem vyrazili do místního převážně pří-
rodopisného muzea. Moc nás sice výklad v muzeu nebavil, 
jak můžete vidět na fotce, ale slib vedoucích, že odpoledne 
budeme zase pilně trénovat nám hned zlepšil náladu. Díky 
tomu, že se počasí skutečně umoudřilo, bylo rozhodnuto, že 
se ten den dojde i na noční hlídky. Po večeři jsme se rozdělili 
do malých skupinek po 2 až 3 členech a rozdělili jsme hlídky. 
Na stráži jsme se vždy po hodině střídali, chodili na pravidel-
né obchůzky a střežili celý tábor.

Následující krásný den jsme celý věnovali trénování požár-
ních útoků. Dokonce nám byl přidělen zcela nový vedoucí 
ze Slovenska, který s námi celý den trénoval a od něj právě 
vzešla myšlenka, že si dáme s Huslenkama závody. Boj star-
ších žákyň s Huslenek a převážně mladších žáků z Liptálu 
byl opravdu velice napínavý. Ale ze třech pokusů, které 
byly zahrnuty do závodu, se nám dokonce jednou podařilo 
Huslenky porazit, přestože jim vše klaplo tak, jak mělo. 
Po večeři, kterou byly tentokrát výborné palačinky s marme-
ládou, a večerce jsme pak všichni zalezli do svých spacáků 
a spali až do doby, než nás přišla vzbudit hlídka, že ji máme 
vystřídat na stráži.

Ráno bylo opět pod mrakem, takže se nekonala plánova-
ná návštěva venkovního koupaliště. Ale naši kamarádi ze 
Slovenska přišli s nápadem, že si zajedeme do nedalekých 
lázní s teplou léčivou vodou. Rádi jsme jejich návrh přijali 
a tak se jelo do lázní. To byste nevěřili, jaký vliv na nás měla 
ta léčivá voda. Vrátili jsme se zpět do tábora úplně vyčerpaní. 
Ani cvičit se nám už nechtělo. Dokonce jsme bez remcání 
snědli námi velmi neoblíbenou svačinu, která se skládala 
z rohlíků namazaných masovou pomazánkou, nebo-li masov-
kou. Až k večeru někteří alespoň trochu ožili a zorganizovali 
volejbalový turnaj. Po večerce jsme všichni zcela znaveni za-
lezli do svých stanů a zavrtali se do teplých spacáků a usnuli. 
Naše spaní však nemělo dlouhého trvání. Ještě před půlnocí 
se spustil tak mohutný slejvák, že nám začali protékat stany. 
Během půlhodiny jsme byli všichni ze stanů vystěhováni 
a uvelebili jsme se v klubovně, šatnách a sprchách místních 
fotbalistů. A pak už nám bylo celkem jedno, jak je venku.

Ráno jsme museli vstávat již za rozbřesku, neboť jsme 
měli před sebou velice namáhavý den. Na programu byly 
„Hasičské olympijské hry.“ Olympiáda se skládala z roz-
ličných disciplín. Jednalo se např. o běh na 60 metrů bez 
překážek i s překážkami, klasickou štafetu dvojic pro 5 čle-
nů, štafetu dvojic upravenou jen pro dvojice, nebo dokonce 
pro samotného jedince, motání hadic, požární útok, a dal-
ší dovednostní disciplíny. Po celodenním běhání, skákání 
a podávání těch nejlepších výkonů na nás čekalo nemalé 
překvapení. Na hřiště za námi přišli hasiči z Jasenice, jejich 
starostka s manželem a dokonce dorazili i někteří dospělí 
hasiči z Huslenek a přivezli nám frgály, melouny a spoustu 
sladkostí. Pak nám v naší provizorní jídelně udělali menší 
diskotéku a vedoucí mladých hasičů z Jasenice Fero Šibík 
nás uhostil výbornými grilovanými kuřaty. Nácpáni k prask-
nutí, znaveni, ale plni krásných dojmů jsme se nasoukali 
do spacáků a tvrdě usnuli.

Žádný budíček, žádná rozcvička, vedoucí nás nechali 
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Hasičská soutěž 2008
V sobotu 5. července 2008 se uskutečnila od 14 hodin 

v areálu TJ tradiční soutěž hasičských družstev O pohár 
starosty obce Liptál a soutěž velitelů hasičských družstev 
O pohár starosty SDH Liptál. Soutěž byla pečlivě připravena, 
v pozvánkách byly uvedeny podmínky a program do nejmen-
ších podrobností. Po skončení uspořádali hasiči v přírodním 
kulturním areálu zábavu s dechovou hudbou Liptalanka. 
Občerstvení bylo bohaté, škoda jen, že na vynikající guláš 
a příjemné posezení nezavítalo více občanů. Proto Vás již 
nyní zvou hasiči na příští rok. 

zde jsou výsledky:
zúčastnilo se 13 družstev mužů a umístili se v pořadí:
v soutěži velitel: 
1. Lutonina, 2. Huslenky, 3. Liptál II, 4. Domašov, 5. 
Rokytnice, 6. Jasenná, 7. Semetín, 8. Jasénka, 9. Veselá, 10. 
Vsetín, nehodnoceno: Liptál I, Kateřince, Karolinka.
v soutěži požární družstvo: 
1. Rokytnice, 2. Lutonina, 3. Domašov, 4. Semetín, 5. 
Jasénka, 6. Huslenky, 7. Liptál II, 8. Jasenná, 9. Veselá, 10. 
Vsetín, nehodnoceno: Liptál I, Kateřince, Karolinka

soutěžily 4 družstva žen, umístily se v pořadí:
v soutěži velitelka: 
1. Liptál, 2. Jasenná, 3. Kateřinice, 4. Semetín
v soutěži požární družstvo: 
Kateřince, 2. Liptál, 3. Jasenná, 4. Semetín.

po namáhavém předcházejícím dni alespoň ten poslední den 
trochu déle spát a už nás nemučili rozcvičkou. Po snídani 
byly vyhlášeny výsledky olympiády a rozdány sladké odmě-
ny za vynikající výkony. Poté jsme se všichni sbalili a šli se 
rozloučit s našimi kamarády ze Slovenska. Pak nás už čekal 
jen lehký oběd a smutná cesta domů. A proč smutná? Protože 
se nikomu z nás nechtělo domů, chtěli jsme tam ještě zůstat, 
ale bohužel už to z různých důvodů nešlo. Ale i tak jsme si 

z tábora odváželi krásné vzpomínky a nová přátelství.
Náš velký DÍK patří všem hasičům z Jasenice, zejména 

pak Ferovi, Jožovi a Katarýně, kteří se v době svých dovole-
ných o nás starali, jako bychom byli jejich vlastní děti a také 
děkujeme starostce obce Jasenica, která nám tento tábor po-
mohla zprostředkovat a k dispozici nám poskytla dokonalé 
zázemí celého tábora. Ještě jednou všem velký DÍK.

za kolektiv MH vedoucí Jana Kašpárková

Liptálské družstvo žen se starostou obce.
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19. ročník turnaje žáků ve fotbale ve svätém Juru, slovensko

lIpTál VylepšuJe 
spoRToVIšTĚ

Výstavba dětského hřiště 
a prosba o pomoc

Dne 22.6.2008 se fotbaloví žáčci z Jasenné a z  FK Liptál 
zúčastnili 19. ročníku přátelského turnaje ve fotbale ve slo-
venském Svätém Juru. Za silné podpory rodičů, nádherného 
letního počasí a výborné atmosféry, se našim malým fotba-
listům podařilo tento turnaj úspěšně absolvovat a obsadili 
vynikající 1. místo. Jako vítězný tým rozdali soupeřům drob-
né dárky a propagační materiály, které věnoval Obecní úřad 
Liptál, družstvo Irisa a další.

Výsledky vzájemných duelů našeho mužstva:
FK Jasenná a Liptál - FK Rača 1:1
FK Jasenná a Liptál - MŠK Petržalka 2:0
FK Jasenná a Liptál - FK Pezinok 2:0
FK Jasenná a Liptál  - Svätý Jur 2:0

Moc malým fotbalistům gratulujeme a přejeme jim hodně 
úspěchů i v budoucnu a hlavně hodně vstřelených gólů.

Fotbalový areál FK Liptál mění tvář. Velkou zásluhu 
na zvelebení má obecní úřad s nadšenou a zapálenou partou 
místních sportovních přátel. Vybudováním nadstavby šaten 
se sociálním zařízením a skladovými prostory hodnota spor-
toviště znatelně stoupla. Radost příznivcům i hráčům přinesl 
postup družstva mužů do okresního přeboru z druhého místa 
ve III. třídě.  Napomohla tomu zlepšená výkonnost mužstva 
v jarní části. Liptál nakonec získal 52 bodů (skóre 76:35), 
přitom nastřílel nejvíce gólů a nejméně jich obdržel. Nejlepší 
střelci: 15 – Jaroslav Kirchner, 13 – Vladislav Urban, 8 – 
Vítězslav Matoška, Milan Mikel, 7 – Martin Hnátek, 5 – Petr 
Blanarčík, Miroslav Matejů, 4 – Tomáš Nikolen. Sportovně 
laděná parta dokáže vzít odpovědnost na svá bedra i při pořá-
dání různých akcí. Turnaje v malé kopané se zúčastnily téměř 
dvě desítky družstev, což organizátory naplnilo spokojenos-
tí. Kvalitní travnatá plocha je dílem nadšeného hospodáře 
Milana Gavendy (ročník narození 1967), dlouholetého hráče 
Liptálu, který pět let vylepšuje hrací plochu za pomoci nesto-
ra Jana Mrnůštíka. Předseda oddílu René Smilek (mj. brankář 
mužstva Liptálu) se může opřít o nadšence Karla Březáčka, 
Milana Řezníčka, Jaroslava Kirchnera a gulášových mistrů 
Miroslava a Petra Frýdlových a Petra Daňu. 

(Jalovec 29.07.2008)

Obec Liptál ve spolupráci s Fotbalovým klubem Liptál 
připravuje v tomto období léto - podzim 2008 výstavbu 
dětského hřiště v areálu FK Liptál. 

Prosíme případné sponzory - firmy, nadšence a přízniv-
ce, rodiče o jakoukoliv finanční pomoc, aby akce mohla 
být dokončena co nejdříve a v plném rozsahu, jelikož 
finanční prostředky jsou v současnosti nedostačující z dů-
vodu zahájení jiných investičních akcí. 

Hřiště bude sloužit široké veřejnosti, zejména pak dětem 
a celým rodinám. 

Bližší informace ohledně projektu získáte na obecním 
úřadě. 

Na hřišti samotném bude umístěna tabule, kde budou 
zveřejněna jména sponzorů.

Termín dokončení akce: říjen 2008.

kontaktujte nás na telefonech:
René Smilek - předseda FK Liptál - 604 802 144
Jaroslav Kirchner ml. - FK Liptál - 605 412 137
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Jana Vráblíková

zápasy 2008/2009  MuŽI:

zápasy 2008/2009  doRosT:

zápasy 2008/2009  ŽáCI:

3. kolo ne 24.08. Ratiboř - Liptál 16:30 začátek

4. ne 31.08. Liptál - Jablůnka 16:30 

5. ne 07.09. N. Hrozenkov - Liptál 16:30 

6. ne 14.09. Janová - Liptál 16:30 

7. ne 21.09. Liptál - Vsetín "B" 16:00 

8. ne 28.09. Kateřinice - Liptál 10:15 

9. ne 05.10. Liptál - Bynina 15:30 

10. ne 12.10. Francova Lhota - Liptál 15:00 

11. ne 19.10. Liptál - Horní Bečva 14:30

12. ne 26.10. Halenkov - Liptál 14:00 

13. ne 02.11. Liptál - Prlov 13:30

14. ne 09.11. Liptál - Hošťálková 13:30

1. kolo so 30.08. Liptál Hošťálková 16:30 začátek

2. ne 07.09. Lhota u VS Liptál 13:30 

3. so 13.09. Liptál Lidečko 16:30 

4. ne 21.09. Horní Lideč Liptál 10:30 

5. so 27.09. Liptál Kateřinice 15:30 

6. so 04.10. Liptál Francova Lhota 15:30 

7. so 11.10. Huslenky Liptál 15:00 

8. so 18.10. Liptál Halenkov 14:30 

9. so 25.10. Leskovec Liptál 14:30

1. kolo ne 31.08. Liptál Horní Lideč 14:00 začátek

2. ne 07.09. Ratiboř Liptál 14:00 

3. ne 14.09. Valašská Senice Liptál 10:00 

4. ne 21.09. Liptál Střelná 13:30 

5. ne 28.09. Lužná Liptál 13:30 

6. ne 05.10. Liptál Huslenky 13:00 

7. ne 12.10. Študlov Liptál 13:00 

8. ne 19.10. Liptál Prlov 12:00 

9. so 25.10. Velké Karlovice Liptál 10:00

očkování  proti 
katarální horečce ovcí

liptál 
v české televizi

Jistě jste zaznamenali, že ve dnech 
30. a 31.07.2008 se v naší obci pohy-
boval štáb České televize.

Výsledek jejich práce - pořad Náš 
venkov, který bude věnován obci 
Liptál, můžete shlédnout v dopoled-
ních hodinách v sobotu dne 30. srpna 
2008 na ČT 2.

Chovatelé mají povinnost zabezpečit 
provedení očkování proti katarální ho-
rečce ovcí  u skotu, ovcí a koz starších 
3 měsíců.

Tato povinnost je obsažena v mi-
mořádných veterinárních opatřeních, 
která byla vyhlášena Státní veterinární 
správou České republiky dne 14.8.2008 
pod č.j. RED/1283/2008. 

Chovatelé musí kontaktovat soukro-
mého veterinárního lékaře, který u nich 
toto očkování provede nejpozději do 14. 
září 2008 poprvé a poté za tři týdny po-
druhé.

Chovatelé, kteří nesplní tuto svou po-
vinnost, se vystavují nebezpečí uložení 
finančního postihu podle veterinárního 
zákona č. 166/1999 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

MVDr. František Mahdalík, 
ředitel Krajské veterinární správy 

pro Zlínský kraj

upozornění 
majitelům psů
Opětovně žádáme důrazně majitele 

psů, aby své psy nenechávali volně 
pobíhat. Tito psi představují nebezpečí 
pro své okolí a občany. 

Dále žádáme, aby byly dodržovány 
základní hygienická pravidla - po svých 
psech uklízejte jejich exkrementy - ze-
jména na veřejných prostranstvích. 
Stačí na to např. igelitový sáček, kte-
rý můžete mít vždy s sebou v kapse. 
Berte ohled na děti i ostatní spoluobča-
ny a pracovníky, kteří provádějí úklid 
a parkovou údržbu (sečení, v zimě úklid 
sněhu apod.). V opačném případě bude-
me muset přistoupit k sankcím a uklá-
dat pokuty. 


