
V dnešním čísle najdete:
● Z jednání zastupitelstva   ● Evropská soutěž „Vesnice roku”
● 90 let vzniku ČSR   ● Liptálské slavnosti
● Společenská kronika   ● Kultura a sport

srpen - říjen 2008

LiptáL - vítěz okresního poháru

LiptáL - vesnice roku 2006

Fotbalový klub Liptál, vítěz letošního Poháru OFS Vsetín: zleva stojí Daniel Gerža, vedoucí družstva Karel Březáček, organizační 
pracovník Dalibor Běhula, trenér Vilém Axman, Karel Gerža, Jaroslav Kirchner, Roman Šimara, Tomáš Gajdošík, Milan Havel, 
Martin Hnátek, Milan Daňa, Vladimír Gerža, čestný člen oddílu Jan Mrnuštík, hospodář Milan Gavenda a trenér Milan Řezníček.

Před nimi zleva: Petr Blanarčík, Petr Valchář, Jiří Kuboš, Vítězslav Matoška, předseda TJ Start Lipta Liptál René Smilek, 
Jiří Šimoník, Vladimír Urban, Miroslav Matějů, Milan Mikel, Aleš Válek a Tomáš Nikolén. Scházejí Vladislav Daněk a Tomáš 
Hromada.                (Jalovec 02.09.2008, Michal Horský, foto Julius Ficek)



- 2 -

z jednání zastupitelstva obce Liptál

vÝsLeDkY  voLeB v LiptáLe

usnesení ro č. 19 ze dne 
27.08.2008

Rada obce Liptál:
- schvaluje výsledky výběrového ří-

zení na akci: Obnova kulturního 
zařízení pro volnočasové aktivity 
a pověřuje starostu obce podepsá-
ním smlouvy s dodavatelem firmou  
TON a.s. Bystřice pod Hostýnem

usnesení ro č. 20 ze dne
13.10.2008

Rada obce Liptál:
- bere na vědomí informace o staveb-

ní akci: ZŠ Liptál – zateplení fasády 
a výměna oken, a ukládá starostovi 
obce zajistit financování vlastních 
zdrojů buď zvýšením debetu nebo 
zajištěním úvěru

- bere na vědomí informace o nove-
le stavebního zákona č. 191/2008 
Sb., doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit zahájení pořízení nového 
územního plánu, doporučuje zahájit 
přípravy výběrového řízení na výběr 
projektanta

- schvaluje přípravu výběrového říze-
ní na vypracování projektové doku-
mentace pro akci „Přestěhování  MŠ 
do ZŠ“, výběrové řízení na projek-
tovou dokumentaci na „Sociální za-
řízení v kulturním areálu“, schvalu-
je dopracování studie na „Rozšíření 
hřbitova“, dopracování studie 
„Parkoviště za OÚ“  pro staveb-
ní povolení, zpracování studie pro 
„Bezdrátový rozhlas“, ukládá pro-
věřit možnost a podmínky pro zří-
zení „Sběrného dvora“, ukládá pro-
vést  nabídku na „Demolici – Dům 
č.p. 79“

- schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s Ing. Mezníkovou, schvaluje uvést 
do smlouvy znění: „Přechodně a v ne-
zbytné míře 15 m2, lze využít p.č. st. 
119/4 (nádvoří) k uskladnění dříví pro 
potřeby vytápění budov s tím, že zde 
bude udržován pořádek“

- schvaluje uzavření smlouvy na zim-
ní údržbu s: Miroslavem Chmelařem, 
Josefem Lukášem a Vlastimilem 
Vaculíkem, schvaluje hodinovou 
sazbu služby ve výši 450,- Kč

- schvaluje složení inventarizačních 
komisí dle přílohy pro provádění 
inventarizace majetku obce Liptál 
k 31.12.2008 a ukládá starostovi za-
hájení inventarizace od 3.11.2008.

- schvaluje pronájem kulturní-
ho zařízení na soukromou akci 
Alexandru Dunovi, Vsetín, a Růženě 
Kostkové, Vsetín, na den 8.11.2008 
a 11.7.2009

- bere na vědomí stížnost Daniela 
Burdíka, Liptál, nesouhlasí s pře-
místěním místního rozhlasu z důvo-
du zhoršení kvality slyšitelnosti pro 
ostatní občany, nedoporučuje umís-
tění zrcadla na výjezdu na hlavní 
komunikaci z důvodu nedostatků  
finančních prostředků

- bere na vědomí  žádosti o umístění 
do DPS Liptál

- schvaluje přijetí Anny Kašpárkové 
jako pracovníka VPP od 3.11.2008 
do 31.10.2009.

Miroslav Vaculík, starosta

Do zastupitelstva zlínského kraje - 17. a 18.10.2008

Počet voličů v obci Liptál: 1.163 voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 347  voličů
Účast v procentech: 29,8 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 341 obálek
Počet platných hlasů: 326 hlasů

pořadí 
podle 
hlasů název strany

vylosované 
číslo

strany

počet 
získaných 

hlasů
procenta

%
Občanská demokratická strana (ODS) 47 133 40,8
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 48 87 26,7
Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj 40 34 10,4
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 1 33 10,1
Křesťanská a demokratická unie-ČSL (KDU-ČSL) 12 18 5,5
Koalice nestraníků 16 8 2,5
Strana zelených 18 4 1,2
Moravané 19 2 0,6
Strana zdravého rozumu 32 2 0,6
SDŽ - Strana důstojného života 37 2 0,6
Volte Pravý Blok 42 2 0,6
Sdružení pro republiku - Republikánská strana ČS 33 1 0,3
Dělnická strana - za zruš.poplatků ve zdravotnictví 53 0 0

326
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upozornění pro občany 
ÚzeMní pLán

Ztráty a náleZy

vYpnutí  eLektřinY

Do senátu pČr, volební obvod č. 78  - 1. kolo - 17. a 18.10.2008

Počet voličů v obci Liptál: 1 163   voličů 
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 328    voličů
Účast v procentech: 28,2    %
Počet odevzdaných úředních obálek: 325    obálek
Počet platných hlasů: 305    hlasů

Do senátu pČr, volební obvod č. 78  - 2. kolo - 24. a 25.10.2008

Počet voličů v obci Liptál: 1 164 voličů 
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 204 voličů
Účast v procentech: 17,5 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 204 obálek
Počet platných hlasů: 204 hlasů

pořadí
podle
hlasů

Jméno 
kandidáta za stranu

vylosované
číslo 

kandidáta

počet 
získaných

hlasů
procenta

%
PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD 2 132 43,3
MUDr. Miroslav Šindlář ODS 1 109 35,7
Pavel Jungmann Nezávislí starostové pro kraj 6 25 8,2
MUDr. Josef Devát KDU - ČSL 3 17 5,6
Radomír  Rafaja KSČM 4 16 5,2
Ing. Mojmír Novák Nezávislí 7 5 1,6
Ing. Zdeněk Vítek SDŽ-Strana důstojného života 5 1 0,3

305

pořadí
podle
hlasů

Jméno 
kandidáta za stranu

vylosované
číslo 

kandidáta

počet 
získaných

hlasů
procenta

%
1. MUDr. Miroslav Šindlář ODS 1 91 44,6
2. PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD 2 113 55,4

204

Děkujeme všem voličům, kteří se voleb zúčastnili.        Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

Na základě nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a ve znění pozdějších předpisů je obec povinna pořídit nový 
územní plán. Při pořizování se bude vycházet ze stávající-
ho územního plánu sídelního útvaru a zároveň se zohlední 
a prověří požadavky na změny v území a na vymezení 
nových zastavitelných ploch.

Upozorňujeme proto všechny občany, kteří počítají s tím, 
že v budoucnu budou chtít své pozemky, které dosud 
nejsou v územním plánu řešeny, využít např. ke stavbě 
rodinných domků nebo jiných činností, podali na Obecní 
úřad v Liptále žádost o změnu územního plánu (formulář si 
vyzvedněte na Obecním úřadě v Liptále). 

Zahájení pořizování nového územního plánu se před-
pokládá během roku 2009. Až do zahájení projednávání 
mohou občané podávat návrhy na změny. 

Místostarostka, Věra Dostálová

v srpnu a říjnu 2008 bylo nalezeno:

- ve středu obce (Řeznictví U Hrušků) dámské hodinky.
- na cestě k areálu TJ - fab klíč
- na Špici - svazek klíčů
- dolní část obce - svazek klíčů.

Pokud něco z uvedených předmětů postrádáte - přihlaste 
se na obecním úřadě, 1. patro, dveře č.2, Jana Vráblíková.

Děkujeme poctivým nálezcům!

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 
Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení  vysokého  napětí, 
bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce:
Liptál - vypínání elektrické energie dne 28. 11. 2008 od 
13.00 do 15.00 - trafostanice DTS 4914 u základní školy 
Liptál.
 Ohlášení formou  letáků v místě vypínání provedou pra-
covníci energetiky.
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inForMACe hAsiČŮ pro oBČAnY

Chraňme si životní prostředí, ale i své zdraví

urČeno ChovAteLŮM ovCí

e-Box uMístěn 
nA oÚ LiptáL

Čepice a trička 
se znakem obce Liptál 

Mikulášská jízda

upozornění

svoz odpadu Liptál 2008

Začala topná sezona a již jsme tu měli opět požár sazí v komíně, u kterého mi-
mo naší jednotky asistovala a výjezdová jednotka Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje ze Vsetína.

Proto znovu upozorňujeme naše občany, aby  nepodceňovali pravidelné a dů-
kladné čištění komínů a vybírání sazí z komína. Je také v jejich zájmu, aby při 
topení spalovali jen suché palivo a dbali na  dokonalé spalování v topidlech. Aby 
nespalovali různé plasty a materiály, které enormně zanáší topidla a komíny a mají 
i nepříznivý vliv na ovzduší i životní prostředí.

nedokonalým spalováním mokrých paliv a nevhodného materiálu se ničí 
topidla, komíny, a co nejhorší: je velmi vysoké riziko požáru !!!  Mějte toto 
stále na paměti.           Josef Fiala, SDH Liptál

S přibývající topnou sezónou, ale i s podzimním úklidem dochází v naší 
obci stále častěji ke spalování různých druhů odpadů a to jak na zahrádkách, 
tak i v kotlech ústředního topení. Tím dochází k silnému znečišťování ovzduší 
a poškozování zdraví všech našich občanů. Vyzýváme proto všechny občany, 
ale i podnikatele i firmy, aby nepálili žádné odpady, ale pouze palivo určené pro 
daný typ kotle.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý a stálý problém, prosíme i ostatní 
občany o pomoc a rádi přivítáme na OÚ jakýkoliv návrh nebo podnět, který by 
vedl ke zlepšení této situace.                Miroslav Vaculík, starosta

V měsíci říjnu jsme obdrželi Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský 
kraj  č.4/2008 - o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebez-
pečné nákazy - katarální horečky ovcí v územním obvodu Zlínského kraje. Proto 
KVS pro ZK rozhodla o nařízení mimořádných veterinárních opatření.

Nařízení obsahuje několik článků. Vysvětluje, co je Katarální horečka (nebez-
pečná nákaza přežvýkavců), vymezuje uzavřené pásmo ( celý Zlínský kraj), dále 
pojednává o ochranných a  zdolávacích opatřeních, o kontrole povinností a sank-
cích, o poučeních o nákaze a závěrečných ustanoveních.

Celý obsah je od 13.10.2008 zveřejněn  na úřední desce Obce Liptál, je k dispozici 
v plném znění na obecním úřadě, zájemcům je možné poslat mailem.     J. Vráblíková

V informačním centru nebo na obec-
ním úřadě můžete zakoupit bílé šiltové 
čepice se znakem obce či bílá trička 
rovněž se znakem obce Liptál a s vla-
ječkou ČR na rukávě.

Cena:  čepice šiltovka s nášivkou - 
barva bílá - 80,-- Kč, tričko s potiskem 
- barva bílá - 150,-- Kč.

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.

netříDěnÝ (zbytkový) oDpAD – popeLniCe - pYtLe 
černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz  1× za  14 dní - SVOZOVÝ DEN – STŘEDA ráno
PASEKY – odvoz  1× za  14 dní - SVOZOVÝ DEN – ÚTERÝ ráno 
Kdo na netříděný odpad používáte černé pytle, připravte je k přístupovým komuni-
kacím raději už v pondělí večer.

tříDěnÝ oDpAD:
pApír – MoDrÉ pYtLe - 18. 12. 2008
pLAstY – ŽLutÉ pYtLe - 01. 12. * 29. 12. 2008
skLo - zelené kontejnery „zvon“ - 19. 11. * 17. 12. 2008

tříDěnÝ oDpAD
nápojové kartony - oranžové pytle nebo popelnice
 Oranžové 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 odkládat.

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

Žádáme občany, kteří ještě nemají 
uhrazen poplatek za odvoz komunální-
ho odpadu za letošní (případně minulý) 
rok a poplatek za psa za letošní rok, aby 
tak učinili v co nejkratší době. Poplat-
ky lze uhradit hotově v Informačním 
centru (Po a St) nebo na obecním úřadě 
(Po – Pá). Případně převodem na účet 
obce Liptál, č. 6724-851/0100.

V sobotu 6. prosince 2008 se uskuteč-
ní v naší obci již 9. Mikulášská jízda. 
V roce 2007 se nekonala z důvodu bez-
pečnosti kvůli odklonu dopravy z hlav-
ní cesty na „starou silnici“. 

rodiče, kteří máte zájem o ná-
vštěvu Mikuláše s jeho družinou, 
přihlaste se do čtvrtka 04. 12. 2008, 
12:00 hodin na oÚ Liptál, Jana 
vráblíková, tel.  571 438 074, e-mail: 
obec@liptal.cz.
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Míra nezaměstnanosti v Liptále a v okresu vsetín - k 01.07.2008

pLán kuLturníCh AkCí v LiptáLe - 2008
Datum Den název akce pořadatel kde

22.11. so Zábava FoS Lipta Liptál KZ

29.11. so Soukromá akce Hromadovi, Liptál KZ

30.11. so Vánoční jarmark ZŠ Liptál ZŠ

06.12. so Beseda se seniory 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

11.12. čt Besídka DDaZŚ Liptál DDaZŠ Liptál KZ

13.12. so
5. Mikulášský volejbalový turnaj 
smíšených družstev Klub volejbalových nadšenců Liptál Tělocvična ZŠ Liptál

13.12. so Mikulášská zábava SDH Liptál KZ

14.12. ne Vánoční zpívání koled FoS Lipta Kostel ČCE

21.12. ne Nedělní vánoční besídka ČCE Liptál Kostel ČCE

26. 12. pá Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

2009 - dosud známé akce

17.01. so Hasičský ples SDH Liptál KZ

24.01. ne Výroč. valná hromada SDH SDH Liptál KZ

14.02. so 65. Valašský bál 2009 FoS Lipta Liptál KZ

21.02. so   Myslivecký ples Myslivecké sdružení Brdisko Liptál KZ

11.04. so Velikonoční zábava SDH Liptál KZ
12.06.
13.06.
14.06.

pá
so
ne

22. Dětské
Folklórní dny 2009
Výstava dětí škol Liptál

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál
ZŠ Liptál - družina

KZ
KA
Obec

04.07. so Hasičská soutěž, zábava SDH Liptál areál TJ, KA
26.08.
až
31.08.

st
--
po

MFF
40. Liptálské slavnosti 2009

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

28.11. so Beseda se seniory Obec Liptál KZ

05.12. so Mikulášská jízda FoS Lipta Liptál, Obec Liptál obec

05.12. so Mikulášská zábava SDH Liptál KZ

26. 12. so Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

zkratky:
kz - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, 
kA - Kulturní areál, letní kino, Liptál

vzM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál
TJ – areál TJ – hřiště

Zpracovala: Jana Vráblíková

u akcí, kde není na řádku uveden datum, není ještě přesný termín konání znám. změna programu vyhrazena !

1. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: 
duben 2008 - 4,4 %, červenec - 4,3 %, 
září - 6,6 %.

2. Dosažitelní uchazeči (mohou ihned 
nastoupit do zaměstnání): duben 2008 
- 29 osob, červenec - 28, září 43 osob.

3. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: du-
ben 2008 - 652 osob, červenec 2008 
- 652 osob, září - 652.

4. Volná místa pro Liptál: duben 2008 - 
12 míst, červenec - 21 míst, září - 15 
míst.

5. Nabídka pracovní síly (uchazeči o za-
městnání) v okrese Vsetín: duben 2008 
- 5568 osob, červenec - 4802 osob, 
září - 5172 osob.

6. Poptávka po pracovní síle (volná pra-
covní místa) v okrese Vsetín: duben 

2008 - 1736 míst, červenec - 1720 
míst, září - 1785 míst.

Bližší informace naleznete na stránkách 
http://portal.mpsv.cz/sz/local/vs_info, ne-
bo přímo na Úřadu práce ve Vsetíně, 
Pod Žamboškou 1024, tel.: 950 173 111, 
E-mail: posta.up@vs.mpsv.cz .

Ze zdrojů Úřadu práce ve Vsetíně 
vybrala: Jana Vráblíková

otevírací doba v informačním centru oÚ Liptál
pondělí a středa 8 - 12 hodin a 13 – 16 hodin
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evropská CenA oBnovY venkovA 2008

záJezD Do hoLAnDskA

Ve dnech 25.-26. září 2008 se konalo 
v holandské obci Koudum vyhodnocení 
evropské soutěže Vesnice roku 2008. 
Za Českou republiky se tohoto vyhodno-
cení zúčastnila obec Liptál ze Zlínského 
kraje, vítěz Vesnice roku ČR 2006, 
a obec Havlovice z Královéhradeckého 
kraje, která zvítězila v celostátním ko-
lem v roce 2007. Obě dvě obce si 
odnesly mimo krásných zážitků také 
ocenění „Evropskou cenou obnovy ves-
nice za vynikající výkony v několika 
oblastech rozvoje vesnice“.

Celkové vítězství si odnesla italská 
obec Sand in Taufers z jižního Tyrolska. 
S udělenými cenami není spojena žádná 
finanční odměna.

Ve dnech 24.až 29.září 2008 připravi-
la obec Liptál autobusový zájezd na vy-
hlášení cen za evropskou cenu Vesnice 
roku 2008 do Koudumu v Holandsku.

Vyjeli jsme ve středu večer. Noc nám 
všem uběhla v družné zábavě s množ-
stvím vtipů a troškou podřimování. 
Od svítání jsme pak zvědavě pozorovali 
ubíhající krajinu, která byla úplně jiná 
než u nás. Roviny jsme očekávali, ale 
to, co jsme viděli nás úplně zaskočilo! 
Krajina byla pravidelně protkána kaná-
ly a na některých objížděli svá hospo-
dářství farmáři na motorových člunech. 
Stavení – asi farmy byly od sebe dost 
vzdáleny a na první pohled ani farmy 
nepřipomínaly – žádný nepořádek, ani 
stroje, jen někde balíky píce. A těch 
krav ! Tolik určitě nikdo z nás neviděl! 
A také nás překvapilo velké množství 
větrných elektráren. 

Cesta byla dobrá /jeli jsme na severo-
západ přes Německo na Oldenburg a pak 
na Gröningen/, a do cíle jsme dorazili 
dříve než se předpokládalo. Na první 
pohled – z autobusu nám Koudum při-
pomínal spíše městečko, než vesnici. 

Ubytování jsme měli zajištěno asi ki-
lometr od Koudumu v Bungalov parku 
Kuilart.

Obsadili jsme sedm bungalovů 
po šesti . Byly to spíš malé domečky 
se třemi ložničkami a obývacím poko-
jem s kuchyňkou, umístěné ve vzrostlé 
zeleni. Průhledy mezi zelení bylo vidět 
pobřeží velkého jezera s množstvím 
jachet a lodí. 

Ještě ten den odpoledne jsme se sešli 
u autobusu – v tričkách a šiltovkách 

s liptálským logem a slunečními brý-
lemi, které jsme dostali při ubytování 
a které, jak řekl pan starosta: „pasujů 
každému“. Odvezli jsme se na okraj 
Koudumu /dále autobusy nesměly/ 
a prošli si dokonale udržované uličky, 

nastoupit na plochu stadionu /nakonec 
šla jen část/ nebo tvořit jen diváky 
po obvodu. Navíc se hodně ochladi-
lo, foukal ledový vítr a většina na to 
nebyla připravena. Tak jsme všichni 
„mrzli“ a sledovali úžasné vystoupení 
dechových orchestrů, kdy asi sto mu-
zikantů oblečených v dobových unifor-

mách hrálo a přitom předvádělo pečlivě 
připravené sestavy a krokové variace 
na ploše. 

Po vystoupení dvou dechových hu-
deb začalo defilé všech zúčastněných 
a celou slavnost ukončil ohňostroj.

Druhý den – v pátek dopoledne            
/po bohaté snídani v jídelně kempu/ 
někteří využili možnosti půjčit si kolo 
a projet se po okolí, a někteří si prošli 
pouliční trhy se zemědělskými a řeme-
slnými výrobky. Část účastníků zájezdu 
se zúčastnila workshopu ve společen-
ském domě „Klink“, kde probíhala dis-

z nichž každá byla zaměřena na určité 
téma. Například v jedné z nich stáli 
u každého domu v zahrádce trpaslíci 
v další byly na osvětlení u domků zavě-
šeny lokomotivy apod.

V centru vesnice byly trhy s regionál-
ními produkty, hudbou a zábavou. 

Předvedli se zde i naši muzikanti 
s cimbálovkou.

Večer jsme se sešli na velkém stadio-
nu v Koudumu, kde se konalo slavnost-
ní zahájení.

Trošku nás tady zklamala organiza-
ce, protože jsme nevěděli, zda máme 

Těsně před odjezdem.

Udělení evropské ceny.
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kuse s hodnotitelskou komisí soutěže 
Vesnice roku.

Na otázku - jak jsme celkově obstáli 
v této soutěži, odpověděl předseda ko-
mise, že nejlépe byla ohodnocena práce 
různých složek v obci a jejich vzájemná 
spolupráce, což považují za „velký ka-
pitál, na kterém se dá stavět“. Vyzvedli 
práci v oblasti folkloru, sportu, práci 
s mládeží a množství jiných aktivit. 
Velký dojem na porotu zanechala pre-
zentace školy i její výstava v kulturním 
zařízení a také osobnost pana faráře 
Hudce.

Otázky a pochybnosti vyvolal u ko-
mise projekt zámku. 

Zdůraznili nutnost zabývat se charak-
terem vesnice, jednotnou architekturou 
a koncepcí a doporučili „nekazit celko-
vý ráz něčím co nesplyne, jako např. 
projekt zámku a nekopírovat západní 
vzory“.

Na otázku, zda je jiný metr na hod-
nocení vesnic z východní Evropy tedy 
„postkomunistických“? Odpověděli, že 
i v porotě jsou zástupci z těchto ze-
mí a při hodnocení porovnávají odkud 
a kam vesnice směřují a hledají posun. 

Při hodnocení „vzhledu vesnice“ zjis-
tili, že i „východní“ můžou být vzorem 
pro „západní“. 

V pátek odpoledne jsme se sešli 
ve sportovní hale ke slavnostnímu udě-
lení Evropské ceny obnovy venkova 
2008. Střed haly byl zaplněn řadami 
židlí pro všechny účastníky setkání 
a po obvodu byly připraveny malé 
boxy, ve kterých se prezentovalo všech 
dvacet devět vesnic svými plakáty, bro-
žurami a výrobky. Náš box byl první /
nebo poslední/ u vchodu, což byla vý-
hoda a mohli jsme zabrat nejvíc místa. 
A u cimbálu i u slivovičky, klobásek 
a frgálů se také scházelo stále víc a víc 
lidí. Hned se k nám znali zástupci ves-
nice roku 2007 z Havlovic nad Úpou 
se svým maskotem živým vodníkem 
a pomáhali nám propagovat české li-
dové písně. 

Oficiální program hodnocení a pře-
dávání cen byl prokládán kulturními 
vystoupeními a multimediální prezenta-
cí všech vesnic i práce členů komise.

Po jeho ukončení následovalo bohaté 
pohoštění v podobě rautu a prohlížení 
i ochutnávání prezentací jednotlivých 
vesnic. V sále začala hrát místní hudba 
a tak se naše cimbálovka přestěhovala 
na parkoviště před halu, kde měla stále 
dost posluchačů a zpěváků. 

Náročný den ukončil společný odjezd 
do kempu.

V sobotu dopoledne, po snídani, jsme 
se sešli opět ve sportovní hale. Autobus 
organizátorů nás pak odsud převezl 
do přístavu a asi po dvaceti jsme se 
nalodili na placetnice k projižďce po je-
zeru. Po přistání jsme jen přesedli 
na motorové čluny a absolvovali další 
cestu po kanálech a jezeru. 

Byl to krásný zážitek - proplouvat 
spletí kanálů podél výstavných domů 
na pobřeží nebo mezi poli, a pak potká-
vat mnoho dalších lodí na jezeře. 

Ještě jednou a naposledy jsme se 
odpoledne sešli ve sportovní hale k roz-
loučení. 

My jsme pak již spěchali na výlet 
do Amsterdamu, kde jsme měli telefo-
nicky sjednanou projižďku lodí. Bylo 
to velmi poutavé a česky mluvící prů-
vodce nás upozorňoval na všechny za-
jímavosti podél kanálu. Před odjezdem 
jsme se ještě prošli nočním městem, 
které nám ve srovnání s Koudumem 
připadalo neosobní a špinavé – prostě 
velkoměsto, ve kterém žijí lidé ze všech 
koutů světa. 

Tak ještě rychle zpět do kempu na po-
slední noc a ráno po snídani jedeme 
domů. 

Zpáteční cesta docela uběhla, i když 
jsme jeli celý den a domů přijeli až 
v jednu hodinu po půlnoci. Sledovali 
jsme filmy z videa a přestávky doplňo-
vali komzumací zbytků frgálů, klobá-
sek a jiného valašského občerstvení.

Na závěr musím poděkovat zástup-
cům obce za vzorně připravený zájezd 
i organizaci, za přípravu poutavé pre-
zentace naší obce, za výborné pohoš-
tění, které kladně i beze slov hodnotili 
všichni ochutávající. Děkuji také muzi-
kantům za neúnavné hraní a propagaci 
naší valašské písničky i paní tlumočni-
ci, že jsme se domluvili.

V neposlední řadě patří poděkování 
řidičům, že jsme docela v pohodě, a bez 
nehody absolvovali tak dlouhou cestu.

Děkujeme za krásné zážitky !!! 
A všem „účastníkům zájezdu“ děkuji 

za důstojnou reprezentaci naší vesnice. 

Eva Krausová         

Společné foto.

Projížďka lodí.
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DoBře – LÉpe – neJLÉpe
ocenění hlavním místům rozvoje venkova!

tisková zprávA - koudum 27. září 2008
Sand in Taufers v jižním Tyrolsku 

v Itálii získalo Evropskou cenu obnovy 
vesnice za rok 2008. Kolem 850 aktérů 
obnovy vesnice ze třiceti evropských 
regionů se zúčastnilo působivého předání 
ceny v nizozemské obci Koudum, která 
tuto cenu získala v roce 2006.

„Od roku 1990 jednou za dva ro-
ky vypisuje ARGE, Evropská iniciativa 
pro rozvoj venkova a obnovu vesnice 
soutěž o Evropskou cenu obnovy ves-
nice. Letos toto žádané ocenění putuje 
poprvé do Itálie, a sice do vesnice Sand 
in Taufers v jižním Tyrolsku čítající asi 
5200 obyvatel. Odvážnými společenský-
mi inovacemi v rámci trvalého a celost-
ního rozvoje obce přesvědčivě dokazuje, 
že je odhodlána si svou budoucnost sama 
utvářet,“ zdůraznila jednatelka ARGE, 
Evropské iniciativy rozvoje venkova 
a obnovy vesnice, theres Friewald-
hofbauerová z Vídně, při předávání 
Evropské ceny obnovy vesnice za rok 
2008 ve frieslandské obci Koudumi 
v Nizozemí, která zvítězila v roce 2006. 
Slavnostního aktu se vedle mnoha vý-
značných osobností a kolem 850 akti-
vistů obnovy vesnice z řady evropských 
států zúčastnil také pověřenec královny 
provincie Frieslandu Johannes Arnoldus 
Jorritsma.

Workshopy, exkurze a grandiózní slav-
nost při setkání, do kterého se zapojila 
celá obec a které trvalo tři dny, doplnily 
program akcí, které uspořádala Evropská 
komise, generální ředitelství zemědělství 
a rozvoje venkova za podpory a ve spolu-
práci ARGE s obcemi Koudum a Nijefurd 
a Dolnorakouským klubem.

sand in taufers – obec s vzdělává-
ním založeným na demokracii

Obnovné hnutí v Sand in Taufers vy-
chází z poznatku, že vzdělání a další 

vzdělávání jsou klíčem k trvalému roz-
voji obce a že bohatství myšlenek obča-
nů představuje vedle přírodního prostoru 
a hospodářsky výhodné polohy nejcen-
nější zdroje obce. Podle tohoto inova-
tivního začátku a nároku na celistvost 
okouzluje Sand in Taufers velkým počtem 
projektů, které jsou navzájem propojeny, 
sladěny a zabudovány do konceptu obce 
i regionu. Představují se jako význačné 
zastávky na cestě k obci vzdělané na de-
mokratickém základě s vysokou kvalitou 
života. Sociální, hospodářské, kulturní 
a ekologické aspekty jsou přitom vnímá-
ny se stejnou hodnotou. 

Stanovená a projektovaná opatření se 
vyznačují jako jasně orientované na ino-
vace, dále se vyznačují vysokou znalostí 
problémů, zvlášť pokud jde o ochranu 
klimatu a nové požadavky v důsledku 
trvalé společenské změny.

soutěžní projekty příznačné svou 
trvalostí a uceleností

Desátý ročník soutěže o Evropskou 
cenu obnovy vesnice probíhal pod hes-
lem: „Budoucnost cestou společenských 
inovací“ a vyznačoval se také vysokým 
počtem účastníků (29 obcí, respektive 
mikroregionů z mnoha evropských re-
gionů) a mimořádně vysokou úrovní. 
Mezi mnoha dobrými projekty bylo deset 
nejlepších, které patřily ke kandidátům 
na první místo, vyznamenáno „Evropskou 
cenou obnovy vesnice za celostní a trva-
lý rozvoj vesnice podle vytyčeného hesla 
s vynikající kvalitou“. Osmnáct účastníků 
se mohlo těšit z „Evropské ceny obnovy 
vesnice za zvláštní výsledky v několika 
oblastech rozvoje vesnice.“

Cílem soutěže bylo udělat publicitu 
zvlášť vynikajícím a příkladným aktivi-
tám a iniciativám rozvoje vesnice a obcí 
a při zohlednění ekonomického a kultur-
ního kontextu je ocenit. Prvořadým krité-

riem bylo, aby stanovená měřítka „Vzor 
pro rozvoj venkova a obnovu vesnice 
v Evropě“ ve smyslu Lokální agendy 
21 směřovala k přispění k trvalému po-
sílení schopnosti venkovského prostoru 
obstát i v budoucnosti. Motto soutěže 
2008 „Budoucnost cestou společenských 
inovací“ bylo myšleno jako signál k za-
měření se na sociální dimenzi kvality 
života. Mělo povzbudit k uvědomělému 
vypořádání se s mnohostrannými změ-
nami sociální společnosti vesnice a hle-
dat odpovědi na demografickou změnu, 
na nové vnímání rolí a nové rodinné 
struktury. 

Vedle vnějšího vzhledu byly oceněny 
především vnitřní kvality obcí. Otázky 
architektury, rozvoje osídlení, ekologie 
a zásobování energiemi hrály přitom stej-
nou roli jako sociální zařízení, kulturní 
iniciativy a snahy o hospodářský rozvoj. 
Podstatné bylo přitom celostní nastavení, 
orientace směrem k trvalosti a zapojení 
občanů, vlastní iniciativa a metodika vy-
značující se ochotou ke spolupráci.

evropská cena obnovy vesnice  - 
Lobbying za venkovský prostor

„Jsem velmi rád, že Evropská iniciati-
va ARGE pro rozvoj venkova a obnovu 
vesnice od roku 1990 pravidelně uděluje 
Evropskou cenu obnovy vesnice. Tato 
soutěž podporuje evropskou integraci 
a podstatně přispívá k tomu, aby ven-
kovský prostor Evropy zůstal na poli-
tickém denním pořádku,“ vyjádřil svůj 
komentář „host“ a královský komisař J. 
A. Jorritsma.

Další informace: 
Theres Friewald-Hofbauer, 

Geschäftsführerin, Europäische ARGE 
Landentwicklung und Dorferneuerung, 
e-mail:  friewald@clubnoe.at, 
Internet: www.landentwicklung.org

nApsALi o nás v hoLAnDskÉ kouDuMi
(překlad z brožury - Jan vopalecký, říjen 2008)

Obec Liptál má asi 1400 obyvatel, 
leží na Valašsku na Moravě v údolí 
Rokytenky a je obklopena zalesněnými 
horami. Původní struktura osídlení se 
vinula podél potoka, který je dodnes 
patrný jako přírodní prostor vesnice. 

Zvláštní důraz rozvojových opatření 
je kladen na zachování a úspěšný další 

rozvoj venkovských folklórních tradic 
v kombinaci s tvorbou široké nabídky 
sportovních aktivit. Očekávají se tak 
impulsy pro turistický ruch, protože 
obec má k dispozici chráněné přírodní 
oblasti, úchvatnou krajinu s foklór-
ními slavnostmi a sportovní události. 
Už nyní přiláká obec Liptál svými 

činnostmi kolem 25000 návštěvníků 
ročně.

Jako důležitá infrastruktura k tomu 
slouží velký areál s pódiem a 2000 míst 
k sezení, kde se konají vlastní folklórní 
vystoupení i představení partnerských 
organizací. Všechny slavnosti se usku-
tečňují prostřednictvím místních spol-
ků. To vede k pozoruhodné soudržnosti 
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Liptál v holandsku bojoval za vesnice z celého Česka

nové vybavení kulturního zařízení rizikové kácení stromů

i k silné identifikaci obyvatel s jejich 
obcí. Významně přispívá také evange-
lická církev českobratrská stejně jako 
církev katolická.

Ústřední hodnotu mají děti a mladí 
lidé. Velmi živě se daří probouzet kre-
ativní potenciál školáků: Materiálem 
a vnějším vzhledem spíš skromnější 
školní budova skýtá uvnitř velmi pes-
trou a didakticky skvěle zpracovanou 
úpravu, kterou si zhotovili žáci sami. 
Je patrné, že zde panuje úžasná pra-
covní atmosféra. V souladu s heslem 
„Budoucnost cestou sociální inovace“ 
na to navazuje stavební kombinace ško-
ly a bydlení pro seniory. Evangelická 
církev přispívá k všeobecnému soužití 
generací tím, že její členové pravidelně 
navštěvují starší občany, a vědomě se 
tak zapojují do života obce.

Vytyčenému heslu odpovídá také 
vize znovuoživení zámečku rodiny 

Brandenstein-Zeppelin, který je od ro-
ku 1945 v majetku obce. V areálu zám-
ku má být centrum pro šedesát pacientů 
s Alzheimerovou nemocí, a to včetně 
potřebného zázemí formou novostavby, 
přičemž stávající prázdný zámeček má 
sloužit jako knihovna a prostor pro 
pořádání menších i větších akcí a čin-
ností ve smyslu integrace pacientů. 
Inovativní záměr integrovat pacienty 
s Alzheimerovou nemocí tím, že se 
stavebně přiblíží tam, kde pulzuje život 
vesnice, je okouzlující a pokud se to 
podaří, mohl by vést k novým kvali-
tám v Liptále, kdy dojde k vyváženos-
ti a starý zámek nebude degradován 
na nepotřebnou starou budovu.

Ekonomické poměry se jeví opět ja-
ko stabilní. Transformaci po roce 1990 
se zřejmě podařilo zvládnout dobře. 
Stejně jako všude jinde i zde ubylo 
pracovních míst v zemědělství, která 

však umožnila vznik nových drobných 
řemeslných firem v obci nebo lidé na-
šli práci v nejbližších městech. Navíc 
byly vybudovány počátky turistické 
infrastruktury. V oblasti rozvoje osíd-
lení se podle předložených plánů počí-
tá s rozšířením stavebních míst na vý-
še položené plochy, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat citlivému 
přístupu ke stavebnímu designu a roz-
voji vybavenosti.

Obec Liptál se vyznačuje výraznou 
péčí o tradice, úspěšnými opatřeními 
v oblasti hospodářského rozvoje, inici-
ativami k posílení vesnického společen-
ství a zapojením všech společenských 
skupin do života obce, zejména je to 
patrné ve stavební kombinaci školy 
a bydlení pro seniory. Liptál byl za to 
oceněn “Evropskou cenou obnovy ves-
nice za zvláštní výsledky v několika 
oblastech rozvoje vesnice.“

Havlovice z Královéhradeckého kra-
je a Liptál ze Zlínského kraje byly jedi-
nými českými zástupci na vyhodnocení 
evropské soutěže Vesnice roku 2008. Ta 
se koná každé dva roky. Letos se usku-
tečnila v posledním zářijovém týdnu 
v holandském městě Koudum.

Liptál si účast vysloužil vítězstvím v ce-
lorepublikovém kole Vesnice roku v ro-
ce 2006. Mezi devětadvaceti konkurenty 
ze dvanácti evropských zemí se valašská 
obec rozhodně neztratila. Z Koudum si její 
zástupci, v čele se starostou Miroslavem 
Vaculíkem, přivezli Evropskou cenu ob-
novy vesnice za vynikající výkony v ně-
kolika oblastech rozvoje Liptálu. Celkové 
vítězství vybojovala italská obec Sand in 
Taufers z jižního Tyrolska.

Odjezdu na slavnostní vyhlášení vý-
sledků předcházela intenzívní příprava. 
„Museli jsme nejprve do Vídně odeslat 
přihlášku a řadu materiálů o obci, včetně 
mapy či územního plánu,“ přiblížil sta-
rosta Miroslav Vaculík. Na konci června 
navštívila Liptál mezinárodní komise 
hodnotitelů. Na základě jejich soudu 
pak obec obdržela pozvání na závěrečné 
hodnocení do Koudum. „Tam jsme měli 
možnost se členy komise hovořit a vy-
slechnout si jejich připomínky a poznat-
ky k Liptálu,“ pokračoval Vaculík.

Součástí čtyřdenní návštěvy holand-
ského Koudum byla také prezentace 
Liptálu a Zlínského kraje. „Instalovali 
jsme stánek, kde jsme nabízeli nejen in-
formace o obci a regionu, ale také valaš-

ské klobásy, frgály, oškvarky a slivovici, 
o které byl velký zájem. Nechyběla ani 
cimbálová muzika,“ vylíčil starosta.

Na slavnostním vyhlášení výsledků 
pak starosta Vaculík převzal za Liptál 
Evropskou cenu obnovy vesnice za vy-
nikající výkony v několika oblastech 
rozvoje vesnice. „Liptál se vyznačuje 
výraznou péčí o tradice a iniciativa-
mi k posílení vesnického společenství 
a podílem všech společenských skupin 
na vesnickém životě,“ ocitoval z hod-
nocení komise starosta Vaculík.

Na závěr návštěvy Holandska stihli 
Liptálané ještě projížďku na lodi či vý-
let do Amsterodamu.

(Naše Valašsko, 23. 10. 2008)

Kulturní zařízení při Obecním úřadě v Liptále, které 
je pravidelně využíváno širokou veřejností  má nové 
vybavení. Jedná se o nové židle a stoly. Díky dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 205 000,- 
Kč a vlastních finančních prostředků  z rozpočtu obce 
ve výši 98 000,- Kč se tak podařilo provést výměnu za-
staralého a poškozeného nábytku. Kulturní zařízení tímto 
dostává novou „tvář“ a stává se důstojným kulturním 
zázemím pro všechny občany.

Poprvé si budou moci nové zařízení prohlédnout a „vy-
zkoušet“ naši senioři na setkání 6. prosince 2008.

Místostarostka, Věra Dostálová

* Provádíme rizikové kácení stromů ve ztížených podmín-
kách (v zástavbě, u silnic, u el. vedení, v parcích, na hřbito-
vech atd.) čili všude tam, kde nelze použít kácení klasickým 
technologickým postupem. při práci využíváme stromole-
zeckou techniku. Nabízíme také následnou likvidaci dřevní 
hmoty štěpkovačem a odstranění pařezů pařezovou frézou.
* Provádíme také řezy stromů - řezy bezpečnostní, zdravot-
ní, redukční, sesazovací, atd.
* Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti při vzniku pří-
padnách škod až do výše 5 mil. Kč.

kontakt: Jan svoboda, 756 31 Liptál  214, 
mobil: +420 732 758 461, e-mail: tree.service@seznam.cz

zájem byl o valašské speciality – klobásy, oškvarky, frgály, slivovici a také o cimbálovku
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společenská kronika
ŽivoTní jUbilea

říjen - liSTopad - proSinec 2008

60 let
říjen Prcín Vladimír, Lopuník
 Mach Jiří, Výpusta
listopad Řezníková Jana, Dolansko
prosinec Holík Jiří, Střed

65 let
říjen Hanusková Jana, Dolansko
 Šimková Růžena, Hořansko
prosinec Hrušková Mária, Hořansko

70 let
listopad Obadalová Olga, Dolansko
prosinec Tomša Bedřich, Dolansko

75 let
říjen Tomana Josef, pod Hranicí
prosinec Šťastný Josef, střed

80 let
říjen Sládeček Evžen, Dolansko
listopad Svoboda Emil, Na Špici

81 let
říjen Juřička Antonín, Dolansko
listopad Krumpoch Vladimír, Dolansko

83 let
říjen Zgarba Rudolf, střed
listopad Němečková Věra, střed

84 let
listopad Mrnuštík Jan, střed
 Vaculíková Lydie, Hořansko

85 let
říjen Běťáková Marta, Dolansko
prosinec Vaculík Jaroslav, střed

89 let
listopad Hrtáňová Marie, Dolansko

93 let
říjen Miková Julie, Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky  2008
srpen Škrabánek Vladimír, Háj + Vymětalíková   
 Bronislava, Tlumačov
 Šimek Josef, Hořansko + Poláchová Dana,  
 Pozděchov
 Galdová Veronika, Nad Špicí, nové příjmení  
 Nášelová
září Obadalová Jana, Dolansko, nové příjmení   
 Potěšilová

Žila jsem jako všichni, Bůh mi život dal,
ale jen krátce a zase mi ho vzal.
Je na tom světě člověk pouhý host, dny sečteny má v žití svém
a smrt je z břehu na břeh most,
po kterém z temna k světlu jdem.

Dne 9. listopadu 2008 vzpomeneme 5. vý-
ročí úmrtí paní 
Mileny vychopňové z Liptálu č.228
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za 
všechny děkuje sestra Jarka s rodinou. 

Tak jako v podzim příroda
se k spánku chýlí,
i Ty jsi usnula unavená,
smrt přemohla Tvé síly.

Dne 13. října 2008 jsme vzpomněli 5. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky, prababičky, 
paní 
Boženy Geržové z Liptálu č. 258 - pod 
hranicí
Stále vzpomínají dvě dcery se svými rodinami. 

Čas utíká - žal zůstává …

S bolestným srdcem vzpomínáme 14.12.2008 
třicátého výročí,kdy nám navždy odešla na-
še milovaná maminka a babička, paní
Ludmila Malotová z Liptálu.
Kdož jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Ludmila Černotová, dcera s rodinou.
Marcela Malotová, snacha s rodinou.

říjen Malčíková Dagmar, Hořansko + Šťastný   
 Roman, Lhota u Vsetína

Odhlášeni 2008
srpen Smilek Karel, Dolansko
 Miková Irma, Výpusta
září Nášelová Veronika, Nad Špicí

Přihlášení 2008 
srpen Škrabánková Bronislava, Na Špici
 Burdík Daniel, Lukáš, Burdíková Pavla,   
 Lucie, Hořansko
 Šimková Dana, Hořansko
září Kopecká Lenka, Výpusta
 Drgová Jana, Výpusta
říjen Šťastný Roman, Hořansko

Úmrtí 2008
září Gerža Karel, Lopuník
 Vaculíková Ludmila, Sadová
říjen Mrlina Zdeněk, Pod Hranicí  
 Pivodová Eva, střed
 Žůrek Jaroslav, Hořansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Osiřel domov, osiřel sad,
zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Jak rádi jste pracovali,
sebe jste nešetřili,
nám lásku jste rozdávali.
Co dnes Vám můžeme dát?
Jen vroucí modlitbu
a s láskou vzpomínat.
Spěte sladce, milí, 
maminko, tatínku, babičko, dědečku,
v náručí Boží,
nechť Pán Vás odmění,
co my jsme dlužni.

Dne 10. prosince 2008 uplyne 15 let od
úmrtí naší maminky a babičky, paní 
Anežky kovařčíkové z Liptálu č. 40.

Dne 24. září 20088 uplynulo 18 let od úmrtí 
jejího manžela, našeho tatínka a dědečka, 
pana
Jaroslava kovařčíka.

Vzpomínají dcery Jana a Alena s rodinami a rodina Hurtova 
ze Lhoty.

zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu policie Čr vsetín za rok 2007

A Ti, které jsme rádi měli,
jsou věčně s námi živými.
Jsou s námi, nejsou osiřelí
a nejsme sami ani my.

 

Dne 21. listopadu 2008 si připomeneme      
20 let, kdy od nás navždy odešel náš tatínek 
a dědeček, pan
Josef Mrnuštík z Liptálu č. 348, sadová.

Zároveň 31. prosince 2008 vzpomeneme        
28 let od úmrtí jeho manželky, naší mamin-
ky, babičky, paní
Marie Mrnuštíkové.

27. října 2008 plynulo 7 let, co jsme se roz-
loučili s jejich dcerou a naší sestrou, paní
Ludmilou kožušníkovou, r. Mrnuštíkovou.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou děti a sourozenci s rodi-
nami.

Do teritoriální působnosti Policie ČR, obvodní oddělení Vsetín, patří město Vsetín, a obce Liptál, Lhota u Vsetína, Ústí, 
Janová a Hovězí, tj. 129 km2, je členěno do 11 územních obvodů (obec Liptál je 10.) a je v něm hlášeno k trvalému pobytu 
34 277 obyvatel. Plánovaný početní stav v roce 2007 byl 40 policistů, pro rok 2008 je navýšen na 45.

Pro územní obvod Liptál je teritoriálně odpovědný pprap. Miroslav Petřek.
V roce 2007 došlo v teritoriu PČR OO Vsetín k mírnému nárůstu spáchaných trestných činů  zejména v oblasti majetkové 

kriminality.

počty šetřených trestných činů - srovnání s rokem 2006
- násilné
- mravnostní
- majetkové

rok 2007 Rok 2006

celkem objasněno objasněnost celkem objasněno objasněnost

Celkem trest. činů 738 374 50,68 % 712 399 56,04 %

počty přestupků zjištěných při výkonu služby - srovnání s rokem 2006
- v dopravě
- proti majetku
- veřejný pořádek
- obč. soužití
- alkohol, toxiko 

Zjištěno 
celkem

Řešeno

Oznámeno 
správnímu 

orgánu

Odloženo 

blokově Částkou v Kč celkem
neznámý 
pachatel

rok 2007 1864 850 754.400 473 312 297
Rok 2006 2512 1456 824.800 620 428 361

Dopravní nehodovost v intravilánu obce Liptál - srovnání s rokem 2006

2007 2006
Celkem počet dopravních nehod 15 7
Usmrceno osob 0 0
Zraněno těžce 1 0
Zraněno lehce 1 5

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace je celá zpráva k dispozici na obecním úřadě.  
Ze Zprávy npor. Jana Ručky, vedoucího obvodního oddělení PČR Vsetín, vybrala Jana Vráblíková
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90 Let vzniku ČeskosLovenskA

odhalení stromu života

Devadesáté výročí vzniku samostat-
ného Československa si připomněly 
děti základní školy dvoudenním projek-
tem, ve kterém se pod vedením svých 
učitelů soustředily na důležité události 
z naší historie, významné osobnosti, 
na které mohou být právem hrdi, ale 
také společně uvažovaly nad tím, co 
pro současné mladé lidi pojem vlast 
skutečně znamená, zda ony jsou hrdy 
na to, že jsou příslušníky malého náro-
da uprostřed Evropy. 

Slavnostní okamžik si pak připo-
mněli malí i velcí před pomníkem T.G. 
Masaryka. V projevu ředitelky školy 
byla připomenuta také pohnutá historie 
busty T.G.M. v Liptálu a bylo vyslo-
veno i přání, aby již nikdy v budoucnu 
nemusely být odstraňovány pomníky 
těch, kteří svou zem bránili a kteří 
za její svobodu položili životy. 

Dne 24.10.2008 u příležitostí 90. 
výročí vzniku naší republiky došlo 
k odhalení řezbářského a umělecké-
ho díla Stromu života. Byla tím 
ukončena tříletá práce řezbáře Zdeňka 
Matyáše z Valašských Klobouk. Pro 
úplnost připomínáme, že práce za-
počaly v roce 2006 v kulturním are-
álu. Po roce bylo rozhodnuto převést 
toto rozpracované dílo před obecní 

 A tak nezbývá než s velkou vděč-
ností poděkovat Zdeňku Matyášovi 
z Valašských Klobouků za to, že se této 
krásné a namáhavé práce ujal a že ji 
také zdárně dokončil. Aby se tak stalo, 
musel za ta tři léta nejméně stokrát 
přijet do Liptálu a zpět do Valašských 
Klobouků.

Věřme, že toto dílo zde bude dlouhá 
léta stát a připomínat nám, ale i těm, 
kteří přijdou po nás, nejen toto slavné 
výročí, ale zejména jak probíhá lidský 
život od počátku až do konce.

Miroslav Vaculík, 
starosta

K slavnostní náladě přispěla i decho-
vá kapela Liptalanka. Památka prvního 
prezidenta i obětí I. světové války byla 
uctěna položením věnců k pomníkům.

Slavnostní obřad pokračoval odha-
lením dřevěného reliéfu Strom života 
a lampiónovým průvodem.

Věra Halová

úřad do středu obce. Zde pak měli 
možnost po dobu 2 let sledovat naši 
občané, ale také ostatní návštěvníci, 
kteří do Liptálu zavítali, jak se tento 
původně mohutný kmen lípy přetváří 
pod rukama tohoto valašského uměl-
ce v opravdu mistrovské a umělecké 
dílo. A tak jsme všichni netrpělivě 
čekali, až se podaří dokončit poslední 
sedmnáctý reliéf, aby  mohlo být toto 
umělecké dílo předáno našim obča-
nům i obci Liptál.

Zleva: Zdeněk Matyáš se synem a manželkou, starosta obce.
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P. A. Taylor, H. Tomasi). K přesnějšímu 
vnímání hudby a k hlubšímu prožitku 
mohly přispět svěží a zasvěcené ko-
mentáře fagotisty pana Kubáče o jed-

ČCe LiptáL - ohlédnutí za koncertem k významným výročím
V neděli 26. října při dopoledních 

bohoslužbách v evangelickém chrámu 
zaznělo z úst faráře Jana Hudce (u mi-
krofonu) kázání na text z 2. knihy apo-
štola Pavla ke Korintským (3, 12–17), 
o křesťanské svobodě. Slova z kazatel-
ny přiblížila a osvětlila nezpochybnitel-
ný význam a přínos Lutherova učení, 
postaveného na prioritě Kristova evan-
gelia před mocí církevní i světskou, 
ale především zdůraznila relativnost 
svobody lidské. Dva dny před význam-
ným státním výročím a dva měsíce před 
stejným jubileem Českobratrské círk-
ve evangelické (18.12.) snad na tomto 
místě nemohl zaznít zřetelnější apel, 
přitom nepostrádající naději, na odpo-
vědnost jednotlivce i širšího společen-
ství za hodnoty života na tomto světě.

Odpolední slavnostní koncert, uspo-
řádaný k obojímu 90. výročí završení 
úsilí předků o práva duchovní i svět-
ská, přidal k dopolednímu poselství 
o svobodě jakožto Božímu záměru 
s lidmi ještě potěšení z krásné hud-
by. Přinejmenším stovka návštěvníků 
(místních, ale i hostů odjinud) vyslech-
la v podání profesionálních interpretů 
skladby, prostupující hranicemi histo-
rického prostoru i času. Dechové trio 
Ligneus ze Zlína (Jiří Kundl – klarinet, 
Alžběta Jamborová – hoboj, Michal 
Kubáč – fagot) představilo soustředě-
ným posluchačům díla významných 
hudebních skladatelů minulých tří sto-
letí (J. Ch. Faber, J. Pachelbel, J. S. 
Bach, W. A. Mozart, J. F. A. Ibert, 

notlivých autorech a skladbách. Pro 
jeho kolegu a kolegyni znamenaly tyto 
vstupy krátkou pauzu na oddech, proto-
že – jak si jistě s překvapením povšimli 
posluchači v předních řadách – je hra 
na dechové nástroje kromě jiného i ve-
lice náročný fyzický výkon.

Program koncertu, pořádaného spo-
lečně evangelickým sborem a obecním 
úřadem, byl zarámován dvěma krat-
šími, ale zásadními proslovy: úvodní 
promluvou, v níž se procesem a význa-
mem sjednocení obou evangelických 
církví v Čechách a na Moravě (luterské 
a reformované) v kontextu dobové-
ho pozadí zabýval farář Jan Hudec, 
a závěrečným projevem, proneseným 
starostou obce Miroslavem Vaculíkem 
(na snímku vlevo), který autentický 
smysl svátku výročí republiky odvodil 
a postavil na odpovědném naplňování 
obsahu pojmu vlastenectví.

Po poděkování umělcům květinový-
mi dary i vřelými slovy faráře Jana 
Hudce, žehnajícími jejich mimořádné-
mu obdarování, zazněl s doprovodem 
tria společný zpěv shromáždění. Známá 
melodie předreformační písně č. 419 ze 

zpěvníku „Mocný Bože, při Kristovu“, 
s duchovní silou textu, který je přede-
vším modlitbou, byla vybrána k oslavě 
Kristovy církve. Že ta žije a působí 
ve světě, který byl lidem spolu s jejich 
svobodou dán jako Boží dar, shromáž-
dění vyjádřilo na závěr zpěvem státní 
hymny v doprovodu varhan, ke kte-
rým usedl mladý profesionální varha-
ník pan Jiří Šon z Vizovic. Společný 
zážitek ze slavnostního odpoledne pak 
dál provázel rozcházející se návštěv-
níky. V Liptále, neuvyklém na častější 
koncerty vážné hudby, tak byla neděle      
26. října jistě pro mnohé dnem výjimeč-
ným i radostným.

Zvláštní poděkování na tomto místě 
si zaslouží firma VALATRANS, a. s., 
za sponzorským dar určený na uspořá-
dání koncertu, který by se bez její vstříc-
nosti jinak neuskutečnil. Dobrovolné 
vstupné, které se v částce vyšší než          
4 tisíce korun vybralo, bude dále použito 
k úhradě nákladů na právě dokonče-
nou rekonstrukci elektroinstalace kostela 
a upřímné díky patří všem, kteří při vy-
cházení přispěli podle svých možností.

Text a foto: Milena Mikulaštíková
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zájezd do Londýna

na svatého václava drak z oblohy zamával, 
a kdo s námi ten den byl, létání si dost užil 

ze základní školy Liptál

Nádherně slunečné a větrné počasí 
babího léta nás v neděli 28. září 2008 
doprovázelo tradičním pouštěním draků 
na kopci nad Liptálem. 

Dětí velkých ze základní školy i ma-
lých z mateřské školy, rodičů i prarodi-
čů se sešlo bezmála asi sto. Pořadatelé 
nepamatují, že by za skoro patnáctile-
tou historii přišlo tolik nadšenců a ještě 
navíc i tři slušně vychovaní pejsci.  

Na obloze se pyšnili draci všech 
druhů a velikostí, s ocásky mašličko-
vými nebo  třásňovými, se šňůrkovou 
mechanikou typu „klubíčko v ruce“, 
ale i důmyslné systémy navijáků z ry-
bářských prutů. Kdo jste s námi nebyli, 
klidně nevěřte, ale foukalo tak, že ně-
kolik draků musely chytat záchranné 
týmy a dokonce jeden z přespolních 
skončil na stromě. Jeho majitel, Roman 
Hlavatý ze Vsetína, se tak nechtěně stal 
historicky prvním účastníkem, který 
získal sladkou cenu útěchy za přesnou 
navigaci na listnatý cíl.  

Všichni letci byli nakonec odměněni 
sladkou svačinkou. 

Za všechny „DRAKY - RÁDY“ 
se na Vás příště těší Petra Pilná 

ze ŠD při ZŠ Liptál.  

Ve dnech od 1. do 5. října letošního 
roku jsme se účastnila poznávacího 
zájezdu do Anglie. Z celkového počtu 
45 lidí bylo 14 z Liptálu. Cestovní 
kancelář Kalousek z Vysokého Mýta 
poskytla žákům slevu, a tak ce stal po-
znávací zájezd atraktivní pro všechny, 
kdo chtěli poznat nejen Londýn, ale 
i život anglické rodiny.

Vyjížděli jsme v 5:11 ze vsetínského 
nádraží do České Třebové, kde nás če-
kal autobus mířící do Londýna. Po ces-
tě jsme ještě zastavovali a přibírali 
v různých městech pasažéry. V Plzni 
už nás byl plný počet. Tak a vyráží-
me! Prožili jsme asi celé věky autobu-
se.Projížděli jsme Německem, Belgii 
a Francií. Potom nás čekala cesta ran-
ním trajektem přes kanál La Manche 
do anglického Doveru.

Do Londýna jsme dorazili okolo 9. 
hodiny ranní. Hned jsme absolvovali 
první prohlídku - katedrála St.Paula 

(vrcholné dílo Sira Ch.Wrena). Moc mě 
zaujala šeptající věž. Když paní ředitel-
ka stála na druhém konci věže a lehce 
zašeptala do zdi, slyšeli jsme ji na dru-
hé straně. Procházkovým tempem jsme 
se dostali k nejzachovalejší středověké 
pevnosti Toweru a zároveň sídlu tak-

zvaných beefeatrů, vlastně kastelánu. 
Po pobíhání po památné pevnosti jsme 
se odebrali přes most Tower Bridge, 
čtvrí Southwark na loď, která nás od-
vezla k nultému poledníku do části 
Londýna Greenwich. Po „nekonečném“ 
fotografování už bylo na čase ode-

Oxford - jídelna, kde se natáčel Harry Potter.
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Beseda pro rodiče i veřejnost

brat se k autobusu, který nás přepravil 
na místo setkaní s rodinami, ve kterých 
jsme byli po dobu pobytu v Londýně 
ubytovaní.

Večer probíhal různě. U nás např. ty-
pickým anglickým jídlem fish and chips, 
koupelí a hopem do postele. Po snídani nás 
rodina odvezla na smluvené místo a auto-
busem jsme mířili do městečka Windsdor, 
v němž byl k vidění zámek-sídlo vládnou-
cího královského rodu (největší obydlený 
hrad na světě). Odpoledne jsme přejeli 
do univerzitního města Oxford. K vidění 
tu bylo spousta světoznámých kolejí např: 
Christ Church Collage (největší a nejma-
lebnější z nich). Tam jsme také navštívili 
jídelnu, kde byl natáčen Harry Potter. 
Večerní prohlídka Londýna z oken autobu-
su se nám moc líbila. Pak už nás čekaly na-
še rodiny opět na smluveném místě. Večer 
probíhal jako každý jiný (večeře, koupel 
a šup do postele). Byla to naše poslední 
noc v Londýně.

 Ráno jsme se rozloučili s rodinami, 
vzali kufry a ujížděli zase na místo srazu. 
Tam už naposled si nás přebrala naše 
paní průvodkyně . Ten den navštívili bylo 
Londýnské oko. Byl odtamtud krásný 
výhled na celý Londýn. Moc hezky byl 
vidět Big Ben a Buckinghamský palác. 
Pak jsem si prohlédli Westminsterské 
opatství, poté parkem plným veverek 
k Buckinghamu, na Piccadilly circle, 
do čínské čtvrti Soho - kde mnoho s nás 
nepoznávalo spoustu exotických věcí 
za výlohami. Společně jsme se naoběd-
vali v čínské restauraci /někteří snědli 
i tři talíře/. Pote jsme dostali osobní vol-
no k nakoupení dárků a suvenýrů. Moc 
radosti nám přinesla i návštěva snad ne-
většího hračkářství v Evropě – Hamley´s. 
Poslední pohledy a sbohem Londýne! 

 Na trajekt jsme dorazili pozdě v noci, 
jelikož moře bylo neklidné a trajekt se 
houpal, nebylo některým zrovna do zpě-

vu, ale všichni ve zdraví přežili a už jsme 
se přes Francii, Belgii a Německo do-
pravili zpět do České republiky. Většinu 
cesty jsem spala, takže si ani příjezd 
do rodné vlasti nepamatuji. Postupně 
nás opouštěli naši „účastníci zájezdu“, 
nás ale čekala ještě cesta vlakem na vse-

tínské vlakové nádraží, kam jsme dora-
zili okolo 21:00. Tam už na nás horlivě 
čekali naši příbuzní, kteří si nás odvezli 
domů. Většina z nás se těšila na koupel 
a postel, ale Honza Krajščák se nemohl 
dočkat českého jídla.

Hana Zichová, 8. třída ZŠ Liptál

Přispět svým dětem na poznávací zájezd do Londýna není ma-
ličkost. Proto si všichni, kteří tento nevšední zážitek svým dětem 
umožnili, zaslouží velké poděkování. Proto také děti pro své ro-
diče připravili besedu s promítáním fotografií pořízených během 
cesty do Londýna, při pobytu v Británii i cestou zpět. Obdiv si 
získaly fotografie pamětihodností, úsměv vzbuzovaly záběry 
všelijakého pitvoření a čertovin, kterých jsme si také užili. Každý 
účastník zájezdu informoval o významné pamětihodnosti a bylo 
dostatek příležitostí k vyjádření osobních dojmů a pocitů. Ti, 
kteří měli více času, si mohli prohlédnout výstavku knih, novin, 
reklamních brožur a map, které děti během cesty shromáždily. 

Je jenom škoda, že ne všichni rodiče využili příležitosti 
vidět své děti, jak umí prezentovat svou práci.

Věra Halová, ředitelka školy

zŠ Liptál pořádá
pro zájemce z řad veřejnosti tyto kurzy: 

a kurz keramiky a kurz práce na počítači a kurz jazyka 
anglického pro začátečníky a kurzy jazyka anglického pro 
absolventy loňského kurzu

Protože všechny kurzy pokrývají většinou jen provozní ná-
klady, ceny všech kurzů jsou nízké a dostupné všem. Bližší 
informace obdržíte v ZŠ Liptál.  

na vaši účast se těší učitelé zŠ Liptál

kroužek keramiky pro větší 
Zájemci z řad dospělých - jste srdečně vítáni jednou za 14 

dní v pondělí od 16:45 (do 18:30 h) ve velmi zajímavém 
a tvůrčím kroužku keramiky. Přijďte zkusit něco nového! Po-
drobné informace vč. dalšího termínu schůzky obdržíte na tel.: 
739 236 986, nebo osobně u paní družinářky Petry Pilné.

Před katedrálou sv. Pavla.

Všichni v kabince Londýnského oka.
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otevření dětského hřiště
V polovině října bylo slavnostně ote-

vřeno dětské hřiště. Po získání dotace 
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
ve výši 300 000,- Kč, dotace od obce 
ve výši 140 000,- Kč a sponzorského 
daru Fotbalového oddílu TJ Start Liptál 
ve výši 30 000,- Kč se děti dočkaly 
na zakázku postaveného hřiště. Hřiště 
je zpřístupněno všem dětem a mohou si 
zde vyzkoušet pět nových hracích prv-
ků. Otevření proběhlo za přítomnosti 
zástupců obce, fotbalového oddílu, pro-
vádějící firmy a děti z místní mateřské 
školy, které měly z hřiště neskrývanou 
radost.

Hřiště je umístěno v areálu fotbalo-
vého oddílu, kde by v budoucnu mě-
ly vzniknout další sportoviště podle 
již zpracované studie. Záměrem obce 
a všech příznivců sportu je přivést 
do sportovního prostředí nejen dospělé, 
ale s nimi i děti a celé rodiny. 

Poděkování patří také firmě Spedimex 
Moravia, která hřiště postavila a na ote-
vření hřiště pro děti připravila jak 
se patří na pořádnou oslavu i pořádné 
občerstvení.

Věra Dostálová, místostarostka

prosíMe vŠeChnY návŠtěvníkY, 
ABY DoDrŽovALi provozní řáD 
DětskÉho hřiŠtě!!!

Slavnostní přestřižení pásky. Zleva: René Smilek, Michal Trochta, starosta 
Miroslav Vaculík a místostarostka Věra Dostálová.

Nové hřiště si hned vyzkoušely děti z mateřské školky.
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Děti z Liptálu se setkaly s kamarády z Martinic

ses teACher DD1

naši „prvňáčci”

V rámci „Týdne pro inkluzi“ se ve čtvrtek 30. září 2008 usku-
tečnilo setkání žáků Dětského domova a Základní školy praktické 
Liptál s kamarády ze Základní školy F. Bezděka v Martinicích. 

Děti nejprve dopoledne shlédly ukázky práce Záchranné 
služby, Hasičů a Policie na náměstí v Holešově a potom 
v nedalekých Martinicích prožily pěkné odpoledne, jež bylo 
naplněné společnými aktivitami při seznamování se s hospo-
dařením s odpady a při výtvarných projektech ve škole. 

Nakonec děti soutěžily na místním fotbalovém hřišti 
v netradičních sportovních disciplínách. Příjemně strávený 
den byl pro všechny zúčastněné naplněn společnými zážitky 
a zkušenostmi. A v duchu myšlenky této mezinárodní akce 
na podporu společného vzdělávání jsme se učili vzájemnému 
respektu a toleranci v praxi.

Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DD a ZŠ Liptál

Uspořádal zážitkový kurz osobnostního rozvoje pro vycho-
vatele dětských domovů s cílem přímé podpory doprovázení 
klientů dětských domovů do samostatného života.

V malebném prostředí Kokořínského dolu se od 16. do 18. 
Června 2008 sešlo 20 vychovatelů a 4 lektoři (speciální pe-
dagog, psycholog, terapeut a organizátor).

Záměrem tohoto semináře byla nejen výměna zkušeností 
s vychovateli jiných DD, zlepšení práce v DD, ale také snaha 
o sebezdokonalení, supervize, zvládnutí zátěžových situací, 
vulgarismy u dětí, šikana, útěky, atd. Dověděli jsme se spous-
tu nových informací, poznali nové přátele a hlavně získali 
novou chuť a elán do další práce s dětmi.

Děkujeme všem organizátorům a lektorům tohoto kurzu 
a těšíme se na další setkání (třeba na Valašsku).

Tety: Jaruška Sýkorová, Pavla Valchářová

v září 2008 nastoupili do první třídy základní školy 
v Liptále tito žáčci:

Beseda se seniory
Občanská komise Vás jménem Obecního úřadu v Liptále 

srdečně zve v sobotu 6. prosince 2008 ve 14.30 hodin do 
Kulturního zařízení v Liptále na

POSEZENÍ SE SENIORY 2008
připravovaný program: pozdrav starosty, vystoupení 
liptálských dětí.  K tanci i poslechu bude hrát skupina 1+1. 
Občerstvení zajištěno. Pokud budete žádat odvoz, sdělte to 
od 1. prosince 2008 členům komise nebo na Obecní úřad 
Liptál, telefon: 571 438 074.

Bartozel Adam, Bařina Petr, Bařinová Nela, Černota Jiří, 
Daňa Radek, Chmelařová Jana, Kamenná Dorota Dobra, 
Kolínek Petr, Sátora Matěj, Šťastná Eva, Van Rooyen 
Natálie Shona.

Všem přejeme hodně úspěchů v započaté práci a paní 
třídní učitelce Janě Ildžové hodně trpělivosti.    

Jana Vráblíková
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náš velkolepý tábor ramzová

DD a zŠ Liptál při oslavách 80. výročí založení MG vsetín

Den před odjezdem na velké prázd-
niny si děti z dětského domova Liptál 
namířily na týdenní pobyt do Jeseníků 
– Ramzová.

Naše paní vychovatelky - Kovářová, 
Valchářová, Sýkorová, Matošková a Ku-
bešová nám nachystaly parádní akce 
a výlety. Byli jsme se podívat v Karlově 
Studánce, kde se natáčel film „S tebou 
mě baví svět“ a hned potom jsme šli 
zdolat Praděd. Zvládly to i naše malé děti, 
kterým jsme my velcí pomáhali. A pro-
tože nám počasí vyšlo super, tak jsme 
byli i na koupališti v Jeseníku, který děti 
velmi vychvalovaly. Byly tam skluzavky 
a skokanský můstek, z kterého se parád-
ně skákalo. Další z výletů byl lanovkou 
na Čerňavu. Můžu říct, že pohled z výšky 
byl úžasný a měli jsme celou Ramzovou 
a okolí jako na dlani. Taky jsme byli 
na bobové dráze a na minikárách. Bylo to 
super. Hrozně rád bych si to zopakoval. 
Některé děti měly největší zážitek z jízdy 
vlakem.

Taky jsme si užili spousty her, dostali 
jsme spoustu odměn, zpívali jsme při tábo-
ráku, opékali buřty, sbírali borůvky, atd.

Poslední den jsme chystali na oplátku 
program pro tety. Každý předvedl co 
uměl a co zvládl (různé písně, tance, bás-
ně, scénky, atd.)
ramzová, ramzová
Plná děcek je…
I když drzí jsme byli,
My však za to zaplatili.
Užili jsme si mnoho…

Dětem z Dětského domova v Lip-
tále připravili studenti vsetínského 
Masarykova gymnázia neopakovatelné 
zážitky.

V rámci oslav 80. výročí založe-
ní MG Vsetín se děti z DD nejpr-
ve v pátek 31.10. 2008 zúčastnily 
Akademie v Kulturním domě a v so-
botu 1.11. 2008 pak Dne otevřených 
dveří na gymnáziu.

Obě dvě akce ukázaly, že dnešní 
mládež má nápady, energii, nadšení 
a smysl pro humor.

Studenti septimy A se svou třídní 
profesorkou Mgr. Evou Zdráhalovou 
umožnili dětem z dětského domova 
prožít velmi intenzivně dvě nezapo-
menutelná dopoledne plná her, soutěží, 
hudby a poznání. 

Tato společná setkávání obohacují 
všechny zúčastněné a během několika 

let nabývají na intenzitě.
Už nyní se děti DD těší, že pomo-

hou fandit studentům MG při natá-
čení soutěže v brněnském televizním 

Bazén, minikáry, boby, lanovka…
My však za to chcem,
Poděkovat našim tetičkám

Škoda, že teď konec je,
Teď vzpomínat budeme jen!

Marcel Macháček, DD Liptál

studiu a také na to, že se spolu s nimi 
setkají na Vánoční besídce v prosinci 
v Liptále.

Mgr. Eva Žůrková



- 19 -

začátek školního roku v mateřské škole
z mateřské školy Liptál

 Na nový školní rok jsme dětem při-
pravili malé překvapení.

V šatně nejmenších je přivítal na stě-
ně namalovaný obrázek z pohádky o kr-
tečkovi, v umývárně zářily mezistěny 
novými barvami a na ručníky i kelímky 
tu byly nové věšáčky.

Také zábradlí schodiště lákalo k po-
znávání různých barev .

Jsou to maličkosti, ale věříme, že 
dětem zpříjemní pobyt  a těm novým 
třeba trošku pomůžou těšit se do školky 
a na chvíli se odloučit od rodičů.

Pro obohacení činností již děti v ma-
teřské škole viděly dvě pohádky a spolu 
s dětmi ze školní družiny pouštěly 
draky. Starší děti začaly jezdit do solné 
jeskyně, učit se nová slovíčka anglicky 
a tvořit základní tóny na flétny. Spolu 
s některými maminkami si také vyjely 
vlakem na výlet do Teplic nad Bečvou. 

A to je jen začátek roku. Další akce 
nás čekají a nejbližší bude Lucerničková 
slavnost. 

Věřím, že počasí nám bude letos 
víc přát a děti budou mít další pěkné 
zážitky.

P.S. Za krásně namalovaný obrázek 
na stěně děkuji paní Pavle Záhořové 
Fuksové a Václavu Fuksovi.                     

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál

Ve dnech 3. září  - 7. září 2008 navštívily děti z Malé Lipty 
z Liptálu společně s Cimbálovou muzikou Jiřího Nechanického              
1. ročník festivalu „Interfolk“ v rakouském městě Bruck an der Mur. 
Jednalo se o reciprocitu mezi soubory, jelikož soubor Rossecker se 
účastnil 38. ročníku „Liptálské slavnosti“ v roce 2007. Děti se 
velmi těšily, že si nejen o dva dny prodlouží prázdniny ale hlavně 
se podívají do zahraniční a společně stráví krásných pět dní. Pro 
některé to byla první zkušenost s festivalem a protože nám dávali 
pořadatelé možnost ukázat dětský valašský folklor na mnoha mís-
tech, měli možnost vidět i různé části města Bruck an der Mur a je-
ho okolí. Pořadatelé nám zajistili výlet na nedaleký hrad s ukázkou 
cizokrajných ptáků, prohlídku města, návštěvu  ZOO. Malá Lipta 

společně se soubory ze 
Slovenska, Slovinska, 
Maďarska, Rumunska 
utvořila pestrý program 
pro všechny návštěvníky 
festivalu. 

Andrea Čalová 
a Jarmila Hrádková, 

Malá Lipta

Malá Lipta v rakousku
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ohlédnutí za letošním 39. ročníkem MFF Liptálské slavnosti 2008

Centrem celosvětového folkloru se opět po roce stala obec 
Liptál. Proběhl tady devětatřicátý ročník mezinárodního fes-
tivalu lidové hudby a tance Liptálské slavnosti. Do zdejšího 
amfiteátru se přišly během tří dnů podívat tisíce lidí, na pó-
diu se jim předvedly desítky souborů. Mediálním partnerem 
akce byl týdeník Jalovec.

Liptálské slavnosti organizuje místní obecní úřad ve spo-
lupráci se Zlínským krajem, souborem Lipta a republikovým 
folklorním sdružením. Tradiční přehlídka folkloru požívá 
ve světě velké prestiže, o čemž svědčí i zájem zahraničních 
hostů, kteří se tady rok co rok střídají. Na slavnosti pravi-
delně přijíždějí i soubory z velmi exotických států. Letos to 
měli na Valašsko nejdál potomci kanibalů z Nového Zélandu. 
Kromě nich se představili i  tanečníci a tanečnice z Turecka, 

Rumunska, Chorvatska, Ruska, Bulharska a Slovenska. 
Chybět samozřejmě nemohli ani zástupci České republiky 
– většinu z nich tvořily soubory našeho okresu. Součástí 
programu byla i řada doprovodných akcí. Lidem se předvedli 
řezbáři, vyznavači timbersportu či orientální tanečnice Kirke. 
Děti se mohly vyřádit na kolotočích a při nejrůznějších sou-
těžích. Před vstupem se prodávalo jarmareční zboží, uvnitř 
areálu to zase vonělo valašskými specialitami.

O přehlídku světového folkloru byl mezi veřejností vel-
ký zájem. Oproti předešlým letům sice návštěvníků ubylo, 
přesto mohli být organizátoři spokojeni. Během hlavního 
odpoledního programu bylo hlediště amfiteátru zaplněno 
do posledního místa. „Letošní ročník proběhl bez problé-
mů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli,“ 
prohlásil ředitel festivalu Ladislav Michálek. Záštitu nad 
letošním ročníkem nabídlo hned několik známých politiků: 
Jiří Čunek, Zdeněk Škromach či Libor Lukáš. Mediálním 
partnerem byl týdeník Jalovec.

(Jalovec 09.09.2008, text a foto Jiří Koňařík, 
foto Jana Vráblíková, Lubomír Černota)

výstavy 
Neoddělitelnou součástí Slavností, a letos také nezapome-

nutelnou, se staly výstavy. Velmi pozoruhodná byla výstava 
Vladislava Jurčáka, kmocháčka Valašského výtvarného sdru-
žení Valašský názor, s názvem „Známé osobnosti  na poš-
tovních známkách“ v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Rozhodně zde bylo vidět mnoho zajímavého, i pokud jste si 
ty brýle podle upozornění autora zapomněli s sebou vzít.

Zcela výjimečnou a o to zajímavější byla výstava „Historie 

dřevorubectví v Liptále po současnost a jeho úspěchy“ se 
stovkou! historických exponátů motorových pil majitele 
Stanislava Migdala. Přesto, že polovinu ještě nechal doma, 
bylo rozhodně se na co dívat a nejen okem odborníka, ale i li-
dí, kteří toho o práci v lese moc nevěděli. Přesto, že zpočátku 
někteří pochybovali o tomto záměru a že se to ke Slavnostem  
moc nehodí, o skvělém úspěchu této výstavy svědčí nejen ve-
řejně a bez zdrženlivosti proklamovaná uznání významných 
hostů a odborníků, ale i obrovský zájem z řad veřejnosti, do-
mácích i návštěvníků. Kromě těchto sběratelsky unikátních 
exemplářů, které jsou ovšem všechny funkční, byla výstava 
doplněna množstvím fotografiemi a dřevorubeckými trofe-
jemi Liptalanů (Josefa Migdala, Karla Gerži st., Karla Gerži 
ml., Jana Svobody - Stihl Timberports) dokladujících jejich 
šikovnost a výsledky na soutěžích doma i v světě. A díky 
těmto obrázkům jsme mohli také nahlédnout do života oby-

Liptál hostil folkloristy z celého světa

Z vystoupení seniorů.

Tradiční průvod.

Hudební skupina 1+1.

Zleva: pavel Knebl, josef Migdal, Karel Gerža, Stanislav 
Migdál a Miroslav vaculík. 



Této literární soutěže se zúčastnila i Michaela Šťastná 
z Liptálu s projektem „Loterie života“, téma „Síla lidskosti“. 
A byla vybrána mezi nejlepší!!!

Proto byla  na den 25. června 2008 pozvána do Prahy i se 
svou rodinou. Zde, v hotelu Evropa, probíhalo slavnostní 
vyhlášení nejlepších literárních prací z několika set přihlá-
šených. 

Přicestoval sem osobně i pan Nicholas Winton se svou 
dcerou. Byla to velká společenská a kulturní událost, které 
se zúčastnili i herci (mj. Květa Fialová, Gabriela Vránová), 
spisovatelé, režiséři, zpěvačka Fišerová, a mnoho jiných. 
Před samotným zahájením tomu proto odpovídaly i náležité 
přípravy. Pod taktovkou slovenského pana režiséra probíhaly 
přípravy a  zkoušky s moderátorem, účinkujícími i všemi 
účastníky soutěže (nácvik chůze, mluvení do mikrofonu, 
jak reagovat na kameru, předávání ocenění, a vše co k tomu 

patří). Již toto všechno bylo velkou zkušeností a zážitkem 
pro zúčastněné. 

Z několika set přihlášených bylo vybráno 20 nejlepších. 
Každý z nich pak byl osobně představen a  všichni hosté se 
seznámili s jejich literární soutěžní prací. Tito si převzali jako 
ocenění za své dílo   vázu s vyrytým podpisem Nicholase 
Wintona, pamětní list, spoustu knih a další ceny. Každý 
účastník soutěže při tom předal dceři pana Wintona růži 
a anglicky spolu krátce pohovořili.

Všichni Míši moc blahopřejeme a přejeme hodně dalších 
podobných úspěchů. Připojují se i učitelé ze ZŠ Liptál!

Pozn.: Sir Nicholas Winton (* 19. května 1909, Londýn, 
Spojené království) je bývalý bankéř a zachránce 669 čes-
kých a slovenských dětí před nacisty.

čejných lidí, kteří pracovali  a pracují „v horách“ a u koní, 
do jejich každodenní „dřiny“ v tomto na Valašsku tradičním 
povolání. Měli jsme možnost zavzpomínat na mnohé z nich, 
kteří už nejsou mezi námi, ale které máme stále v živé 
paměti. Velké poděkování, ale i blahopřání, patří Staňovi 
Migdalovi a všem, kteří mu nezištně pomáhali, za jejich nad-
šení, obětavost a nemalé náklady při realizaci této výjimečné 
výstavy.

Pár slov obou autorů o výstavách jste mohli číst v minulém 
čísle našeho zpravodaje. 

Nefalšované pozornosti patřily během soboty i ukázky 
v současném dřevorubeckém sportu Stihl Timbersports dal-

šího Liptalana - Jana Svobody, Mistra ČR z r. 2005, 2006 
a 2008. Je až neuvěřitelné, co tento mladý muž dokáže, 
a jistě už i dokázal, s pilou a sekerou v tomto odvětví! Jistě 
o něm ještě mnoho uslyšíme. Přejeme to srdečně jemu, ale 
i nám všem!

Text a foto Jana Vráblíková

Zleva: poslanci PČR František Novosad a Zdeněk 
Škromach, autor výstavy Stanislav Migdal, starosta Miroslav 
Vaculík a radní zlínského kraje Jinřich Ondruš.
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Literární soutěž 2007/2008 na motivy záchranné 
akce sira nicholase Wintona, téma – lidskost

jan Svoboda.
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zámecký dřevorubec

výzva ke kácení a okleštění stromoví 
a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků

Firma Husqvarna vyrábí mimo ji-
né kvalitní motorové pily a umí dělat 
dobré reklamní akce. Jednou z nich 
byla akce Zámecký dřevorubec, která 
se uskutečnila v sobotu 30. srpna 2008 
odpoledne na nádvoří zámku Jánský 
Vrch v Javorníku.

Dřevorubectví je těžké řemeslo pro 
opravdové chlapy, a pokud někdo dob-

ře ovládá práci se sekerou a motoro-
vou pilou, je už krůček k vytvoření 
sportovních disciplín a soutěžení. Tak 
se sešla parta urostlých chlapů z oko-
lí valašského Liptálu a sponzorována 
Husqvarnou soutěží v hodu dvoubřitou 
sekerou na terč. Soutěž to byla napí-
navá. Potom proběhla volná soutěž 
v této disciplíně pro diváky za lidové 
startovné 30,- Kč. Ceny byly skuteč-
ně hodnotné a je škoda, že přítom-
ných mužů se nenašlo více. Mám však 
pro to vysvětlení. Jejich ženy mohly 
oči nechat na urostlých dřevorubcích 
a oni se možná nechtěli znemožnit. 
Starostovi Javorníku Jiřímu Jurovi při-
padla čestná povinnost volnou soutěž 
zahájit a on vydařenými hody dokázal, 
že to se sekerou umí. Zájemci si mohli 
také zkusit hodit jen tak nanečisto 
a profesionálové jim ochotně radili, 
jak na to. Tak si to zkusilo i pár děv-
čat a dokonce zasáhly i terč. Potom si 
s jedním z party zasoutěžil v odvět-
vování motorovou pilou Mirek Gerža 

z Liptálu a dokázal, že titul mistra svě-
ta v této disciplíně nedostal náhodou. 
Závěr patřil předvedení, že se socha ze 
dřeva dá vytvořit i motorovou pilou. 
K tomu všemu hrála v přestávkách 
místní kapela Grock a občerstvení di-
vákům také nechybělo. Bylo to pěkné 
sobotní odpoledne.

(Jesenický týdeník 2008)
 
Přípěvek nám zaslala paní Vlasta 

Osmančíková (roz. Mrlinová) z Uhelné, 
rodačka z Liptálu:

„Zdravím Vás a posílám článek a fo-
tografii z novin „Jesenický týdeník“. 
Můj Liptál se tedy pěkně předvedl 
i v Javorníku. (Je to obec, do které se 
rodiče přestěhovali z Liptálu v roce 
1945.) Děkuji za Liptálský zpravodaj. 
Mějte se všichni moc dobře!”

Moc jí děkujeme, že stále na nás 
v Liptále myslí. 

Zároveň děkujeme také Mirkovi 
Geržovi za skvělou a dlouholetou re-
prezentaci naší obce doma a ve světě.

Jana Vráblíková

Dovolujeme si Vás požádat o po-
kácení a okleštění stromoví a jiných 
porostů v blízkosti elektrických rozvod-
ných zařízení.

okLeŠtění Dřevin 
proveĎte, v terMínu oD            

1. říJnA Do 15. ListopADu 2008.
Důvodem je zabezpečení provozu 

rozvodného zařízení, zajištění bezpeč-
nosti osob, kvalitní dodávky elektřiny 
a snížení ztrát v sítích. 

Okleštění (ořez) dřevin, prosím, pro-
vádějte tak, aby:
- nejmenší vzdálenost větví od vodi-

čů nízkého napětí byla alespoň 1 m 
u holých vodičů, 0,5 m u izolova-
ného vedení od ovocných stromů 
a 0,3 m u izolovaného vedení od les-
ních a ostatních stromů s uvažováním 
ročního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení vysokého 
napětí, tj. pod vedením a 7 m (10 m 
u zařízení postaveného do konce roku 
1994, mimo lesní průseky) na každou 
stranu od krajních vodičů, dosahovaly 
porosty maximální výšky 3 m a mini-
mální vzdálenost větví od vodičů byla 
2 m u holých vodičů a ovocných stro-
mů izol. Vedení, 0,5 m u izol. vedení 
lesních a ostatních stromů a u zá-

věsných kabelů u ovocných stromů, 
0,3 m u závěsných kabelů lesních 
a ostatních stromů s uvažováním roč-
ního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení 110 kV, 
tj. pod vedením a 12 m (15 m u za-
řízení postaveného do konce roku 
1994) na každou stranu od krajních 
vodičů dosahovaly porosty maximál-
ní výšky 3 m a minimální vzdálenost 
větví od vodičů byla 3 m s uvažová-
ním ročního přírůstku.
Při práci, prosím, dodržujte bezpečné 

vzdálenosti od vodičů pod napětím dle 
ČSN EN 501 10-1 ed. 2. Odstraňování 
stromoví, při kterém by mohla být 
ohrožena bezpečnost a funkčnost vede-
ní, provádějte pouze se souhlasem spo-
lečnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Pokud nedodržíte uvedený termín, 
provede okleštění, případně odstraně-
ní dřevin společnost ČEZ Distribuční 
služby, s.r.o.

Děkujeme Vám za spolupráci.
obecní úřad v Liptále se k žádosti 

o ořez připojuje zejména u nemovi-
tostí v okolí místních komunikací, 
kde je prováděna zimní údržba. zde 
přerostené keře či stromy znemožňu-
jí práci sněhovém technice.

Doučování
nabídka

Studentka vysoké pedagogické školy 
nabízí doučování 

JČ, M, AJ, popřípadě další, 
záleží jen na domluvě, 

1. i 2. stupeň zŠ, střední školy. 
Bohaté zkušenosti, flexibilita. 

Vsetín a okolí, 
levně, více informací na 

tel.: 739 827 170, 
e-mail: micha.s@centrum.cz

vánoční 
jarmark

vánoční jarmark 
30. 11. 2008 ve 14.00 h.

všichni jste srdečně zváni 
k návštěvě 

základní školy v Liptále. 

příjďte si přiblížit
vánoční atmosféru.
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Gavenda hýčká fotbalový trávník v Liptále
Vytvořit kvalitní fotbalový trávník, 

kde není nejkvalitnější půda, dá řád-
ně zabrat i zkušenému zahradníku. 
Jedním z takových je i Milan Gavenda 
(ročník narození 1967) z FK Liptál.

S Liptálem spojil už počátky své 
fotbalové kariéry, kde hrával za žáky, 
dorost a pak i muže v krajské soutěži. 
Po skončení aktivní činnosti zaujal 
místo hospodáře. Po řadu let sporto-
viště vylepšoval do dnešní podoby. 
„Udržovat hrací plochu na výbor-
né úrovni, to musí člověka zaujmout 
a bavit. Trávník potřebuje hlavně 
pravidelně zavlažovat. Ani bez ekono-
mického zabezpečení však nelze do-
sáhnout dobrých výsledků. V této sou-
vislosti musím zmínit velkou pomoc 
Jana Mrnůštíka staršího (mj. obdržel 
nejvyšší fotbalové vyznamenání – me-
daili Dr. Václava Jíry – pozn. red.) či 
nestárnoucího Karla Březáčka. I díky 
nim je naše hřiště na důstojné úrovni. 
Do pracovní údržby se zapojují i hrá-
či mužstva,“ říká Milan Gavenda.

Liptálský oddíl, který hraje okres-

ní přebor dospělých, se 
na soutěž připravil se vší 
důsledností. „Provedli 
jsme zatravnění prostorů 
před brankami a za nimi 
zabudovali nové ochranné 
sítě, zabezpečili latexovou 
lajnovačku, natřeli ocelové 
zábrany po celém obvodu 
hřiště, nakoupili branko-
vé sítě včetně kloubových 
rohových praporů. To vše 
hnulo oddílovou poklad-
nou,“ říká předseda FK 
Liptál René Smilek, který 
zároveň hájí svatyni druž-
stva mužů.

Plánů mají liptálští spor-
tovci mnohem více. Vše se 
dá zvládnout za vydatné po-
moci obecního úřadu. A je-
ho vedení má ke sportov-
cům velmi kladný vztah.

(Jalovec 19.08.2008, 
Julius Ficek)

voda z kohoutků je kvalitní, není důvod se bát ji pít
Významnou úsporu v rodinném roz-

počtu může znamenat upřednostnění 
pitné vody z kohoutku před prodáva-
nými balenými vodami v obchodech. 
Jeden litr vody z vodovodní sítě spo-
lečnosti Středočeské vodárny (SV) stojí 
pouze 3,6 haléře. Za balenou vodu 
zákazníci zaplatí téměř dvěstěkrát více. 
Navíc je nutné ji složitě dopravovat 
a plnit do plastových lahví, které, po-
kud nejsou recyklovány, zatěžují život-
ní prostředí. Někteří výrobci balených 

vod stejně plní obsah lahví svých pro-
duktů právě vodou z vodovodní sítě.

„Hlavním rozdílem mezi balenou vo-
dou a vodou z kohoutku je hygienic-
ké zabezpečení. U vody z vodovodu 
je používán chlór, který zaručuje její 
bakteriologickou nezávadnost. Mnozí 
odběratelé oponují tím, že chlór je 
z vody cítit. Protože se ale jedná o tě-
kavou látku, mohou se snadno jeho 
vlivu na chuť a aroma sami zbavit. 
Stačí natočenou vodu ponechat odstát 

v uzavřené lahvi v chladničce několik 
hodin nebo přidat do vody pár kostek 
ledu či kapek citronu,“ radí generální 
ředitel Středočeských vodáren Bohdan 
Soukup.

„Kvalita dodávané pitné vody je kon-
trolována v souladu s platnou legislati-
vou. Každý týden se odebírají vzorky 
přímo ve zdrojích pitné vody a třikrát 
týdně u spotřebitelů,“ upřesnil Soukup.

Zpráva v novinách 2.7.2008

tisková zpráva: račí mor v Beskydech 
v srpnu potvrdili odborníci výskyt 

račího moru a zvýšený úhyn raků 
na říčce senice u Lidečka, na  hranici 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

U odebraných vzorků provedli speci-
alisti z Univerzity Karlovy testy a v jed-
nom vzorku prokázali  přítomnost 
„plísně“  Aphanomyces astaci, která 
způsobuje račí mor. Ten je v současnos-
ti jedním z největších hrozeb pro naše 
původní druhy raků, tj. raka říčního 
a kamenáče.  Je to onemocnění velice 
agresivní a snadno se šíří. Experti z  UK 
v Praze už zachytili pět případů, kdy  

v důsledku zavlečení račího moru vy-
hynuly celé populace původních raků.

Zdrojem nákazy jsou pravděpodob-
ně nepůvodní americké druhy raků - 
rak pruhovaný a signální. Ti zatím 
v Beskydech nebyli spolehlivě proká-
záni. Je tedy možné, že nemoc se sem 
dostala např. s dovezenými a do toků 
vysazenými rybami z Polska - z oblastí, 
kde se vyskytuje rak pruhovaný.

Vzhledem k tomu, že situace na Senici 
je opravdu vážná, informovala Správa 
CHKO Beskydy  obce, rybáře i přísluš-
né orgány ochrany přírody a vyzvala 
je k přijetí účinných opatření (vypátrat 

zdroj nákazy, sledovat raky, omezit ry-
bářské aktivity aj.) k potlačení nákazy 
a zajištění ochrany  beskydské populace 
raka říčního, který je zařazen mezi kri-
ticky ohrožené druhy naší fauny. 

Rožnov pod Radhoštěm, 23. září 2008, 
Jiří Lehký, mobil: 724 678 299,
e-mail: beskydy@nature.cz, 
http://www.beskydy.nature.cz 

  
Z dopisu Agentury ochrany příro-

dy a krajiny České republiky, Správa 
chráněné krajinné oblasti BESKYDY 
vybrala Jana Vráblíková. Přesné znění 
je k dispozici na OÚ Liptál.
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Liptál patřil malé kopané
Tradiční turnaj v malé kopané  pro-

běhl 28.06.2008 před časem na hřišti 
v Liptále. Osmý ročník oblíbené akce 
se stal kořistí domácího týmu Jen tak 
Liptál.

Klání se zúčastnilo patnáct mužstev. 
Hrálo se ve třech skupinách systémem 
každý s každým. Nejlepších osm týmů 
postoupilo do play off. Turnaj vyvr-

cholil finálovým duelem mezi celkem 
Jen tak Liptál a MFC Hutisko-Solanec. 
Utkání skončilo 1:1, na penalty zvítězil 
domácí celek 9:8. Třetí místo získal 
tým Malá spí po vítězství nad muž-
stvem Mallorca. 

výsledky: 
skupina A: 1. MFC Hutisko, 2. 

Malá spí, 3. Fru-Fru. Skupina 

Viktor Chytka se spolujezdcem 
Pavlem Vaculíkem

závody terénních vozů internext Gross country rally
Mezinárodní klání terénních vozů 

Internet Gross country rally proběhlo 
předminulý víkend ve Vsetíně a oko-
lí. Do absolutního pořadí promluvili 
v silné mezinárodní konkurenci i zá-
stupci našho okresu. Viktor Chytka 
se spolujezdcem Pavlem Vaculíkem 
(Liptál) obsadili druhé místo. 

Soutěž odstartovala v pátek odpo-
ledne atraktivním prologem, který se 
jel místy, kde dříve vedla železniční 
trať do Zbrojovky. Zhruba 2 km  dlou-
hý úsek obklopovaly během obou kol 
desítky motoristických fandů. Druhý 
den se jezdci na off roadech a čtyřkol-
kách vydali i do okolních kopců. I ta-
dy předváděli vskutku adrenalinovou 
podívanou a všichni příchozí si určitě 
přišli na své. 

A jak si stáli valaši:
nejlepší součet časů: 
Miroslav Zapletal - Tomáš Ouředníček 
(Mitsubishi Patero)
Druhé místo: 
Viktor Chytka - Pavel Vaculík 
(Mitsubishi Patero)
Čtvrté místo: 
Jaroslav Pešl - Radek Juřica (Land Rover)
sedmé místo: 
Petr Vaculík - Jan Malý (KIA Sportage).

Jalovec 16. 09. 2008 

Závod v Maďarsku Hungarian baja 
se uskutečnil koncem srpna v okolí 
maďarského města Veszprem a byl ta-
ké součástí FIA Cross-Country Bajas. 
O kvalitě startovního pole svědčí 
účast kompletního továrního týmu 
BMW a dalších. 

K poslednímu závodu této sezo-
ny (jedná se vlastně o závody 2) se 
na Slovensko chystá vsetínská po-
sádka Viktor Chytka a Pavel Vaculík. 
Na start posledního závodu MMČR - 
6 O.R.C. Baja Slovakia se postaví již 
tradične s černooranžovým Mitsubishi 
Pajero Did. Před tímto závodem se 
však posádka zučastnila mistrovských 
závodů na Vsetíně a Maďarsku. 

Ještě dodáváme, že Pavel Vaculík se 
zúčastnil v letošním roce nejen závo-
dů v Polsku, Maďarsku, o víkendu 7. 
- 9.11.2008 na Slovensku, ale třikrát 
jel Mistrovství ČR v rally historiků 
jako řidič.

Blahopřejeme Pavlovi i Petrovi 
a přejeme oběma hodně dalších úspě-
chů v automobilovém sportu!

J. Vráblíková

Petr Vaculík se spolujezdcem Janem 
Malým (vlevo)

Liptál ve finále poháru 
vstal z mrtvých

Jaroslav Kirchner přebírá pohár pro vítěze. t

Dokonalý obrat předvedli proti Valašské Polance ve fi-
nálovém utkání Poháru OFS Vsetín fotbalisté Liptálu. 
Ve druhé půli prohrávali 0:3. Po vypršení devadesáti minut 
byl stav 3:4. V nastavení se kanonýru domácích Nikolénovi 
podařilo vyrovnat. Rozhodnout tak musely pokutové kopy. 
V nich Liptálští dokončili velký obrat a po vítězství 4:3 
mohli slavit zisk poháru (foto na titulní straně).

(Jalovec 02.09.2008, Michal Horský, foto Julius Ficek)

skupina B: 1. Mallorca, 2. Jen tak 
Liptál, 3. Rocco. Skupina 

skupina C: 1. Free star, 2. Koudy, 3. 
Velké Kozičky. 

Čtvrtfinále: MFC Hutisko – Velké 
Kozičky 2:0, Mallorca – Fru-Fru 2:0, 
Free star – Malá spí 2:0, Jen tak Liptál 
– Koudy 0:0, penalty 8:7. 

semifinále: MFC Hutisko – Malorca 
3:2, Jen tak Liptál – Malá spí 4:2.

(Jalovec 05.08.2008)


