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● Společenská kronika   ● Úspěchy našich občanů

Květen - červenec 2009

Z mateřské školy liptál

LiptáL - vesnice roku 2006

Rozloučení s předškoláky na OÚ Liptál.

Terénní program ALcedA, Semetín Hájenka.                 V Liptále u koní.
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
USNESENÍ ZO č. 17 ze dne 

25. 05. 2009
ZO Liptál: 

- schvaluje zápis č. 16 ze dne 
30.03.2009 

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 16 ze dne 30.03.2009 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 29 ze dne 
04.05.2009 

- schvaluje nákup nového automobilu 
pro potřeby obecního úřadu 

 
- schvaluje záznam o posouzení a hod-

nocení nabídek na projekt: „Územní 
plán obce Liptál“, schvaluje nejvhod-
nější nabídku firmy S-projekt plus a.s. 
Zlín a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy s vybraným dodavatelem

  
- schvaluje záznam o posouzení 

a hodnocení nabídek na projekt: „ZŠ 
Liptál – zateplení fasády a výměna 
oken II. etapa“, schvaluje nejvhod-
nější nabídku firmy Zlínské stavby 
Zlín a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy s vybraným dodavatelem

  
- schvaluje záznam o posouzení 

a hodnocení nabídek na projekt: 
„Stavební úpravy části ZŠ Liptál 
směřující ke změně účelu užívání 
na MŠ (2.NP) a klubovnu (podkro-
ví), přístavba požárního schodiště, 
přístavba výtahu, zahradního domku 
a oplocení“, schvaluje nejvhodnější 
nabídku firmy ÚPOSS Luhačovice 
a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy s vybraným dodavatelem

  
- schvaluje změnu Metodického po-

kynu pro zadávání a hodnocení ve-
řejných zakázek ze dne 6.8.2008 
v části druhé, článek 3, odst. 4, kde 
se limit veřejné zakázky zvyšuje 
z částky 20 tis. Kč bez DPH na část-
ku 100 tis. Kč bez DPH, kde platba 
je v hotovosti

- pověřuje starostu, aby vyzval zá-
stupce Volejbalového klubu k do-
plnění údajů v žádosti o pronájem 
a povolení k pořádání kulturní akce 
dne 21.8.2009 a upřesnění organizá-
tora akce a odpovědného zástupce

- bere na vědomí Výroční zprávu 

o hospodaření MŠ za rok 2008
- bere na vědomí Výroční zprávu 

o hospodaření ZŠ za rok 2008

- schvaluje hospodářský výsledek ZŠ 
Liptál za rok 2008 ve výši  
-35.875,14 Kč, z toho:

 - HV vedlejší hospodářské činnosti  
  školy  11.764,72 Kč

 - HV školy -47.639,86 Kč

- schvaluje hospodářský výsledek MŠ 
Liptál za rok 2008 ve výši  
31.139,28 Kč, tento HV bude převe-
den do rezervního fondu

- bere na vědomí informace starosty 
obce o přípravách na výběrové řízení 
na akci: Kolumbárium Liptál – sekce 
I. a o projektu na urnový háj

- bere na vědomí zajištění poškoze-
ných stromů u Žůrků čp. 158 a vedle 
Kuropatů čp. 249

Uenesení ZO Liptál č. 18 ze dne 
24. 06. 2009

ZO Liptál :
- schvaluje zápis č. 17 ze dne 

25.05.2009 
 
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 17 ze dne 25.05.2009 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 30 ze dne 
22.06.2009

  
- bere na vědomí zprávu auditora č. 

208/2008/KŘ o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 2008

- projednalo závěrečný účet obce Liptál 
za rok 2008 a vyjadřuje souhlas s celo-
ročním hospodařením, a to bez výhrad

- bere na vědomí informace o přípra-
vě žádosti na akci: Liptál – kanalizace 
a schvaluje Rozpočtový výhled obce 
Liptál v letech 2009 – 2023 z důvodu 
přípravy akce: Liptál - kanalizace

     
- schvaluje zakoupení vozidla Citroën 

Berlingo 1,4i SX s akontací 100.000,- Kč 
a měsíčními splátkami 5.376,- Kč po do-
bu 36 měsíců, včetně pojištění vozidla

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2009

- bere na vědomí informace o pořádání 

akce 21.8.2009 Volejbalovým klubem 
Liptál a doplnění informací v žádosti

- schvaluje zvýšení nájmu při ak-
ci BigBeat Fest, pořádané dne 
17.7.2009, na částku 7.000,- Kč

- schvaluje prodej části pozem-
ku parc. č. 3779 – ostatní plocha, 
k.ú. Liptál, o výměře 51 m2 panu 
ZdeňkuVaculíkovi, Liptál, za cenu 
40,- Kč/m2

- schvaluje odkoupení části pozemku 
parc. č. 1691 – orná půda, k.ú. Liptál, 
o výměře 22 m2 od manželů Karla 
a Dany Řezníčkových, Liptál, za ce-
nu 40,- Kč/m2

- bere na vědomí informace o žádosti 
manželů Dědkových, Vsetín, na od-
koupení pozemku parc. č. 2608/25, 
části pozemku parc. č. 2609 a části 
pozemku parc. č. 2608/26, vše v k.ú. 
Liptál, s tím, že si zajistí vypracování 
geometrického plánu

- bere na vědomí projednání výsled-
ků kontroly požární ochrany na OÚ 
Liptál

 
- schvaluje 
 - řád ohlašovny požárů

- zřizovací listinu
- požární řád obce Liptál
- obecně závaznou vyhlášku k za-

bezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastní větší počet osob

- bere na vědomí pozvánku z obce 
Liptovská Teplička (SR) 

-  bere na vědomí žádost Mgr. 
Petrouškové (OS Letokruhy) o pří-
spěvek na zajištění pečovatelské služ-
by pro občany obce Liptál

 
- bere na vědomí informace o platnos-

ti zákona č. 111/2009 Sb. o hmotné 
nouzi

- schvaluje záznam o posouze-
ní a hodnocení nabídek na projekt: 
„Kolumbárium Liptál – sekce I.“, 
schvaluje nejvhodnější nabídku firmy 
Spedimex Moravia,  Vsetín a pově-
řuje starostu podepsáním smlouvy 
s vybraným dodavatelem

Miroslav Vaculík, starosta
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Výsledky voleb v Liptále do Evropského parlamentu

Počet voličů v obci Liptál: 1.176 voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 236 voličů
Účast v procentech: 20,1 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 236 obálek
Počet platných hlasů: 236 hlasů
Strany, které zde nejsou uvedeny, nedostaly ani jeden hlas.      

Zpracovala: Jana Vráblíková, Monika Valchářová, OÚ Liptál

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE – 2. ČTVRTLETÍ 2009

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

Změna programu vyhrazena !

Datum Den Název akce Pořadatel Kde
25. 07. so Myslivecký výlet Myslivecké sdružení Brdisko Liptál Chata MSB
01. 08. so Turnaj 4 v kopané FK TJ Start Lipta Liptál Hřiště TJ

3.-7. 08. - Dětský letní tábor ČCE Liptál ČCE Liptál
21. 08. pá Zábava - Finální rozstřel Klub volejbalových nadšenců Liptál KA
26. 08.

až
31. 08.

st
--
po

MFF
40. Liptálské slavnosti 2009

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

12. 09. so Setkání bývalých zaměstnanců VD Lipta Liptál M. Vaculík, J. Vychopeň, C. Válek KZ

Pořadí podle 
hlasů

Název strany Vylosov. číslo 
strany

Počet získaných 
hlasů

Procenta %

1 ODS 4 106 44,9
2 ČSSD 33 36 15,3
3 KSČM 21 20 8,5
4 KDU-ČSL 2 13 5,5
5 Věci veřejné 3 9 3,8

6-7 Suverenita 5 7 3,0
6-7 Strana svobodných občanů 23 7 3,0
8 Evropská demokratická strana 9 5 2,1

9-12 Volte Pravý Blok -www.cibulka.net 6 4 1,7
9-12 SDŽ 14 4 1,7
9-12 Moravané 16 4 1,7
9-12 „Starostové a nezávislí - Vaše alternativa“ 22 4 1,7
13-19 Libertas.cz 1 2 0,9
13-19 Sdružení pro republiku - Republikánská str. Českosl. 7 2 0,9
13-19 Humanistická strana 15 2 0,9
13-19 Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 20 2 0,9
13-19 Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) 27 2 0,9
13-19 Dělnická strana 31 2 0,9
13-19 Nezávislí 32 2 0,9
20-22 Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 17 1 0,4
20-22 Strana zelených 26 1 0,4
20-22 Lidé a Politika 28 1 0,4

CELKEM 236
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Svoz odpadu Liptál 2009

Vypínání elektřiny v Lůžku - srpen 2009

Povolení pro 
svody zvířat

Povinnost značení domů čísly popisnými a evidenčními

NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPELNICE - PYTLE 
černá barva (paseky)

22. 07. 2009 a potom každý sudý týden

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
O termínu svozu papíru budete informováni dodatečně

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 10. 08. * 07. 09. * 05. 10. * 02. 11. * 30. 11. * 28. 12. 2009

TŘÍDĚNÝ ODPAD - NÁPOJOVÉ KARTONY - Tetra Pack
 ORANŽOVÉ pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 27.07. * 24.08. * 21.09. * 19.10. * 16.11. * 14. 12. 2009

Další informace obdržíte PO a ST (8-11 a 12 - 16 hodin) v informačním centru 
nebo na obecním úřadě.

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že 
z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické 
energie pro část obce:

Liptál - V Lůžku
 
vypínání el.energie dne 3., 5., 10., 13.8.2009 od 7:30 do 16:00 hod. v oblasti 

chat (Machala, Urban, Kovář, Svobodová, Chmelař, Bakajová,Tkadlec) 
vypínání el.energie dne 13.8.2009 od 7:30 do 16:00 hod. v oblasti od hl. 

silnice Spálíky, Migdalovi, Žurkovi.

Ohlášení v místě vypínání formou letáků, provedou pracovníci energetiky.
 Martin Válek, Technik přípravy - oblast Morava
ČEZ Distribuce, a.s., pobočka Ostrava, 28.října 3123/152, 709 02 Ostrava - 

Moravská Ostrava, tel.: +420 59 111 3223, e-mail: martin.valek@cezdistribu-
ce.cz, http://www.cez.cz.

Podle § 46 písm a) zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči v platném znění, 
obce schvalují místa, na nichž lze konat 
svody zvířat, a povolují konání těchto 
svodů. Pořadatel svodu je povinen po-
žádat obec o povolení svodu podle § 9 
odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.

Toto povolení musí obecní úřady vy-
dat vždy v písemné podobě pořadateli 
svodu.   

Tento souhlas obce s pořádáním svo-
du je rovněž uveden v § 8 odst. 3 písm 
b) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu 
zvířat proti týrání v platném znění, kde 
je uvedeno, že se to týká i veřejných 
vystoupení se zvířaty, tj. např cirkusů.

 Krajská veterinární správa pro Zlín-
ský kraj během provádění kontrol 
na svodech zvířat vyžaduje, aby pořa-
datelé svodu předložili toto povolení. 

Děkuji za spolupráci.
 MVDr. Milan Krpec, 
veterinární inspektor, 

Krajská veterinární správa 
pro Zlínský kraj

Bezplatná tel. krizová linka pro zdravotně postižené 
občanského sdružení Prosaz č. 800 246 642

Narodilo se Vám postižené dítě, Nevíte si rady? Potřebujete se poradit? Ne-
víte, na jakou dávku máte nárok? Potřebujete vhodnou kompenzační pomůcku? 
Potřebujete osobní asistenci? Ztratili jste práci?

Zavolejte na bezplatnou linku 800 246 642.
Linka je určená zejména pro lidi s postižením či zdravotním omezením 

a všechny, kteří potřebují nejen poradit. Jsme pro volající k dispozici nepřetrži-
tě, včetně víkendů a svátků. Naši linku mohou tedy využívat jak děti, tak i do-
spělí. Je určena i lidem, kteří jsou osamoceni a touží být s někým v kontaktu.

Na naši linku je též úzce navázána služba odborného sociálního poradenství.
Více informací o našich službách a organizaci naleznete na: www.prosaz.cz 

či Vám je rádi předáme telefonicky na: 800 246 642 / 235 513 111.
Kolektiv linky o.s. Prosaz

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, kteří ještě nemají 

uhrazen poplatek za odvoz komunál-
ního odpadu za letošní (případně mi-
nulý) rok a poplatek za psa, aby tak 
učinili na obecním úřadě, popř. na účet 
Obce Liptál číslo 6724-851/0100, v. s. 
je číslo domu.

Webové stránky 
obce Liptál

V současné době připravujeme předě-
lání a zdokonalení stávajících webových 
stránek Liptálu. Proto prosíme všechny, 
kdo by mohli jakkoliv přispět s náměty, 
nápady, či s vlastní tvorbou atp. - nyní 
máte možnost. Každý příspěvek vítáme. 
Posílejte na email: obec@liptal.cz.

Jana Vráblíková

Nejen na upozornění Policie ČR připo-
mínáme občanům, že podle zákona jsou 
povinni mít řádně označeny budovy přidě-
lenými čísly popisnými nebo evidenčními 

(chaty). Při nedodržení tohoto předpisu se 
můžete dopustit přestupku podle zákona 
(č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 47b) s 
následnou pokutou až do výše 10 000 Kč. 

Označení je ale hlavně nejvýše důležité 
a užitečné pro vozidla záchranné služby, 
hasiče, policii, i pro poštovní doručova-
tele, atd.            Jana Vráblíková



- 5 -

DATOVÉ SCHRÁNKY

Liptál - daňově diskriminovaná obec

V poslední době se hodně v tisku, te-
levizi i rozhlase objevuje pojem datové 
schránky. Běžný občan si určitě položí 
otázku: „Co to vlastně jsou ty datové 
schránky a jaký budou mít pro něho 
význam?“ Jelikož je k tomuto tématu 
k dispozici velké množství informací, 
chtěli bychom vás krátce seznámit jen 
s těmi nejdůležitějšími.

Dne 1.7. 2009 byl spuštěn Informač-
ní systém datových schránek. Stalo se 
tak podle zákona 300/2008 Sb. o elek-
tronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů a následujících 
vyhlášek. DS zřizuje a spravuje Minis-
terstvo vnitra, Česká pošta je provozo-
vatelem.

Co je datová schránka?
Datová schránka je elektronické úložiš-

tě, které je určeno k doručování a k pro-
vádění úkonů vůči veřejné správě. Tzn. 
že nahrazuje klasický způsob doručování 
proužkovaných obálek s doručenkou. Ur-
čitě se vám někdy stalo, že jste ve schrán-
ce našli lístek od pošťáka, který vám ne-
mohl předat doporučenou zásilku. Pokud 
budete mít zřízenu datovou schránku, 
tak vám tento problém odpadá, protože 
budete mít možnost kdykoli a odkudkoli 
se do ní podívat a doporučenou poštu si 
vyzvednout.

Co není datová schránka?
Datová schránka není náhrada e-mai-

lové schránky. Neslouží k posílání zpráv 
mezi kamarády, obchodními partnery ani 
pro reklamy.

Pro koho je datová schránka určena?

Orgány veřejné moci a právnické 
osoby zapsané v obchodním rejstříku 
používají datovou schránku povinně 
a je jim zřízena automaticky. Fyzickým 
osobám se datová schránka zřizuje pou-
ze na vlastní žádost. 

Kde si mohu datovou schránku zřídit?
Zřízení datové schránky můžete pro-

vést těmito způsoby:
Osobně
Vyplněnou žádost předáte na podatel-

nu ministerstva vnitra.
Poštou
Vyplněnou žádost s úředně ověře-

ným podpisem pošlete na adresu mi-
nisterstva vnitra. 

elektronickou poštou
Máte-li kvalifikovaný certifikát elek-

tronického podpisu, požádáte si po in-
ternetu.

Kontaktní místo czech POINT
Žádost lze podat i prostřednictvím 

pracovišť Czech Pointu. Budete potře-
bovat občanský průkaz nebo jiný do-
klad totožnosti.

Schránku vám ministerstvo zřídí do 3 
pracovních dnů ode dne podání žádosti. 
Poté vám zašle doporučeným dopisem 
přístupové údaje (přihlašovací jméno 
a heslo) k vaší datové schránce. Fyzická 
osoba má nárok na zřízení jedné datové 
schránky.

Kolik to stojí?
Zřízení datové schránky i posílání do-

kumentů je zdarma.
Jak se dozvím, že mám ve schránce 

zprávu?

Při doručení zprávy do datové schrán-
ky vám dojde upozornění na zadanou 
e-mailovou adresu. Za poplatek lze na-
stavit zasílání upozornění na mobilní 
telefon.

Kdy je zpráva považována za doru-
čenou?

Dokument, který byl dodán do da-
tové schránky, je doručen okamžikem, 
kdy se do datové schránky přihlásíte. 
Nepřihlásíte-li se ve lhůtě 10 dnů ode 
dne, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, považuje se tento dokument 
za doručený posledním dnem této lhůty.  
Prodlužoval vám někdy například sou-
sed stavební řízení tím, že si záměrně 
nevyzvedal doporučené výzvy od sta-
vebního úřadu? Každá taková zpráva 
bude vložena do datové schránky, a po-
kud nebude do 10 dnů vyzvednuta, je 
stejně považována za vyzvednutou. Tak 
se zrychlí komunikace veřejné správy 
s ostatními ve věcech úředních.

Co je konverze dokumentů?
Konverze dokumentů znamená 

v podstatě převedení dokumentů 
z elektronické podoby do papírové 
a naopak. Za poplatek vám dokument 
do papírové podoby a naopak převe-
dou na pracovištích Czech Pointu. 
Takto potvrzený dokument má plat-
nost originálu.

Kdo by měl zájem se více a obsáh-
leji informovat o datových schrán-
kách, je to možné na stránkách www.
datoveschranky.info nebo www.ego-
vernment.cz. nebo se můžete obrátit 
na obecní úřad.

Monika Valchářová

Když se 26. června 2009 tato tabule 
objevila na vjezdu do naší obce, tak se 
mnozí ptali, co to znamená. Stejně se 
ptali občané z dalších 900 obcí v ce-
lé republice, kde měli odvahu tabule 
vyvěsit. Tato akce byla organizována 
Sdružením místních samospráv (SMS 
- ČR), jehož je Liptál členem a  úče-
lem bylo upozornit veřejnost, média, 
politiky na diskriminaci obcí a  men-
ších měst ve financování samosprávy 
ve srovnání s velkými městy. Podle 
platného zákona o rozpočtovém určení 
daní má např. občan liptálu „cenu“ 
7.000 Kč, kdežto občan Prahy je „oce-
něn“ na 30.000 Kč. Čtyři největší města  
- Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, kde žije 
20 %  obyvatel ČR, má díky  zákonům 
k dispozici 50 % všech příjmů obcí 
a měst. S druhými 50 % musí vyjít 80 % 

obyvatel naší země. Odstraněním těchto 
obrovských rozdílů je jeden z více okru-
hů činnosti SMS - ČR, kde patří i snaha 
o změnu systému nenárokových dotací 
rozdělovaných vládou, parlamentem, 

ministerstvy. Tento systém zvýhodňuje 
větší města, které mají větší prostředky 
na dofinancování dotovaných akcí.        

Miroslav Vaculík, 
starosta
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Liptál - kanalizace

Liptál a Lidečko – Vesnice roku Zlínského kraje, okresu Vsetín

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
jejíž členem je i naše obec Liptál, dokon-
čilo v uplynulých dnech náročné práce 
na přípravě projektu „Čistá řeka Bečva 
II“. Projekt komplexně řeší výstavbu 
vodohospodářské infrastruktury pro na-
kládání s odpadními vodami v povodí 
řeky Bečvy a Moravy.  Do druhé etapy je 
zapojeno 16 obcí a měst okresu Vsetín. 
Celkové náklady jsou cca 1,5 miliar-
dy Kč. Žádost o poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu životního 
prostředí čekají nyní postupné kroky 
schvalovacího procesu. 

Co bude celá akce znamenat pro 
naši obec a naše občany ?

Naše obec má v současné době prá-
voplatné stavební povolení na uvede-
nou akci. Pro samotnou realizaci   je 
však nutné zpracování prováděcí doku-
mentace. Na základě výběrového řízení 
bude vybrána firma, která  tuto doku-
mentaci zpracuje. Podle předpokláda-
ného harmonogramu se  dokumentace 
bude zpracovávat v roce 2010. Pro nás 
to bude znamenat, že  již bude upřesněn  
stavební postup prací a to přinese i více 
informací pro občany. V roce 2010 by 
rovněž mělo proběhnout výběrové říze-
ní na zhotovitele stavby a poté může do-
jít k samotné realizaci. Předpokládané 
datum ukončení a zahájení provozu se 
předpokládá ke konci roku 2012. 

Jedno však už víme jistě. Finanční 
náklady pro naši obec Liptál jsou vy-

soké, tj. cca 156 mil. Kč. Z toho do-
tace 120 mil. Kč (77,5%) a 36 mil. Kč 
vlastní prostředky (tj. 22,5%). K tomu 
je nutné připočítat úroky z úvěru.

Zastupitelstvo obce se na svém veřej-
ném zasedání dne 24.6.2009  zabývalo 
především  financováním celé akce.  
Pro žádost o dotaci bylo již nyní nutné 
předložit předpokládané  financování 
ze strany obce Liptál.  Při průměrném 
rozpočtu obce 12 mil. Kč nebylo vůbec 
jednoduché se pro uskutečnění tak roz-
sáhlé akce rozhodnout. V úvahu připa-
daly dvě možnosti:

1) od celé akce ustoupit, případně se 
pokoušet samostatně o získání dotace 
s vyšším procentem poskytnuté dotace

2) pokračovat v projektu v rámci 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
(SOMV)

Zastupitelstvo rozhodlo jedno-
značně pro pokračování a realizace 
akce „Liptál – kanalizace“ v rámci 
SOMV.

Pro pokračování  hovořily především 
tyto argumenty. 

Obec Liptál není obcí nad 2000 oby-
vatel a proto nemá povinnost vybu-
dovat splaškovou kanalizaci. Získání 
dotace by bylo obtížné. 

Na jedné straně nevybudování kanali-
zace by znamenalo pro velkou část oby-
vatel přenesení problému na samotné 
občany. Podle nového vodního zákona 
musí mít každý RD platné povolení 

k vypouštění odpadních vod. A to si mu-
síme upřímně říci, že takové povole-
ní mají  snad jen novostavby. Většina 
občanů by musela tento problém řešit 
sama – budováním ČOV, jímek, apod.  
V současné době je tento nedostatek ze 
strany vodoprávního úřadu tolerován, 
protože se počítá, že v rámci projektu 
Čistá řeka Bečva bude kanalizace v 
Liptále vybudována. V případě, že by se 
to neuskutečnilo, mohli bychom očeká-
vat kontroly a zřejmě i pokuty za nedo-
držení zákona. I samotné vyvezení jímky 
musí být doloženo dokladem o odvezení 
splašků na k tomu určená místa. 

Na druhé straně je zřejmě, že podíl 
vlastních prostředků je tak velký, že 
to ovlivní další připravované projek-
ty v obci. Samozřejmostí je, že musí 
být zachován chod příspěvkových or-
ganizací – mateřské, základní školy 
a obecního úřadu. Otázkou zatím zůstá-
vá skutečnost, jak řešit odkanalizování 
odlehlých částí obce, kde kanalizace 
nebude a kde tato povinnost spadne 
na samotné občany   a zároveň budou 
chybět finanční prostředky na jejich po-
třeby, např. to, co se jim již hodně dlou-
ho slibuje – veřejné osvětlení, místní 
rozhlas, nebo lepší komunikace.

Rozhodnutí zastupitelstva je ale 
jasné. Projekt „Liptál - kanalizace“ 
v rámci „Čisté řeky Bečvy II“ pokra-
čuje i nadále.

Zpracovala: Dostálová Věra 

Soutěž Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova byla vyhlášena před 
15 lety a za tu dobu  získala poměr-
ně velký význam i prestiž. Pomohla 
mnoha starostům, obecním zastupi-
telstvům  i obyvatelům obcí v har-
monickém rozvoji místa, kde trvale 
žijí. Vesnice, které v soutěži uspěly, 
musely prokázat nejenom vnější krá-
su a pořádek, ale také vnitřní soulad - 
komunitu vzájemně spolupracujících 
a podporujících se lidí.

V roce 2006 se stala celostátním vítě-
zem obec Liptál na Vsetínsku. Do sou-
těže byla přihlášena třikrát - v roce 1997 
získala Modrou stuhu za společenský 
život, v roce 2005 Bílou stuhu za práci 
s mládeží, v roce 2006 se stala vítězem 
ve Zlínském kraji a pak získala i titul 
nejvyšší. 

Název Liptál pochází z německého 
Liebenthal, což se dá přeložit jako „mi-

lé údolí“, ale starosta Miroslav Vaculík 
má mnohem raději druhou variantu 
„údolí lásky“. Jistě ví proč. V Liptále se 
narodil, pochází odtud i jeho manželka 
a toto malebné místo mezi Hostýnskými 
a Vizovickými vrchy, kterým protéká 
potok Rokytenka, zná důvěrně. Krajina 
je tu půvabná, ale klimatické podmínky 
jsou drsné. Snad právě proto si lidé 
hodně uvědomují, že potřebují jeden 
druhého. Rádi se scházejí, navazují 
na kulturní a společenské tradice, vy-
mýšlejí nové sportovní a společenské 
aktivity. Asi nejmladší místní tradicí je 
košt slivovice, který se tu poprvé konal 
před 6 lety.

V Liptále žije více než 1400 lidí 
a většina z nich zažila i méně vlídné 
období. Než vybudovali vodovod a roz-
vody plynu, museli se  brodit rozko-
panými ulicemi. Do krásy se vesnička 
klubala postupně – rekonstruovalo se 

veřejné osvětlení, hřiště, školní ku-
chyně a výraznou kosmetickou změnu 
k lepšímu přinesla nová silnice směrem 
na Všeminu. Muselo jí sice ustoupit 
několik desítek jasanů a lip, ale stromy 
byly přestárlé a nová silnice nutností. 

Památkou na bývalou alej je “Strom 
života“ před obecním úřadem. Vznikl 
z jednoho zvláště zachovalého kmenu, 
který zůstal v obci. Jak už to tak v životě 
bývá – náhoda pomohla tomu, že se ho 
nakonec ujal umělecký řezbář Zdeněk 
Matyáš z Valašských Klobouk. Tři roky 
mu přímo na návsi vdechoval nový 
život. Je na něm 16 obrazů - najdeme 
tu kolébku, děti, které jdou do školy, če-
pení nevěsty, muzikanty před kostelem 
a také starou ženu, která se sklání nad 
hrobem. Dole u země pak ještě krávu - 
ta vznikla proto, že na kmeni byly suky, 
které nešlo uříznout. Jeden kolemjdoucí 
v tom uviděl hlavu krávy a nakonec 
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Krádeže květinové výzdoby v naší obci 

vznikla kráva celá. „Domorodci mi ob-
čas v legraci říkají, že měla být otočená 
zadkem k obecnímu úřadu,“ komentuje 
s úsměvem starosta obce a dodává: 
„Není snadné titul Vesnice roku získat, 
ale ještě horší je vysokou laťku udr-
žet. Ale určitě je dobré sebrat odvahu  
a do soutěže se přihlásit. Mnoho vesnic 
má nějakou originalitu, ale jejich zastu-
pitelé zatím otálejí to v soutěži zkusit. 
Milion korun, který byl v roce 2006 
hlavní cenou, není k zahození. A pak je 
tu ještě jedna úžasná věc. Starosta obce, 
která zvítězila v celostátním kole, je 
v následujícím roce předsedou celostát-
ní hodnotitelské komise a o rok později 
je ředitelem soutěže. To jsou zkušenosti 
k nezaplacení, protože člověk vidí, jak 
to dělají jinde.“

Lidem se v Liptále líbí. Místním 
i těm z blízkého okolí. Stále se někdo 
zajímá, zda tu jsou stavební parcely. 
Zastupitelstvo obce má však na pa-
měti, že se nacházejí v údolí a okolní 
stráně nechtějí úplně zastavět. Chystají 
se však na přestavbu místního zámku, 
musí dodělat kanalizaci a pak chodníky 
v dolní části obce, vybudovat chtějí no-
vé sociální zázemí v kulturním areálu, 
kde poslední víkend v srpnu uskuteční 

už 40. ročník Liptálských folklórních 
slavností. Turisty tu však rádi uvítají 
i kdykoli jindy.

Další zlínský úspěch
Zlínskému kraji se v soutěži Vesnice 

roku v Programu obnovy venkova daří. 
V loňském roce zvítězilo Lidečko. 

V dolní „turistické“ části obce láká 
k příjemnému posezení motorest, ze 
kterého je nádherný výhled na místní 
kuriozitu, chráněnou přírodní památ-
ku Čertovy skály. Jsou nejpopulárněj-
šími a nejnavštěvovanějšími skalami 
na Valašsku a váže se k nim hned ně-
kolik pověstí. Až když se k nim bez-
prostředně přiblížíte, uvědomíte si, jak 
jsou mohutné.

Když se po Lidečku projdete, zjistíte 
jak je dlouhé, hezky upravené a bohu-
žel také velice rušné. Ale už jsou plány 
na to, jak kamionovou dopravu do bu-
doucna z obce odvést.

Starosta Lidečka Vojtěch Ryza je na ti-
tul Vesnice roku 2008 velice pyšný 
a hodnotí to slovy: “Úspěch je to obrov-
ský. Uvědomili jsme si, kolik se nám to-
ho podařilo udělat a že tu máme neuvě-
řitelný lidský potenciál. V mnoha věcech 
se můžeme o občany opřít. Na zastupi-

telstvo sice moc nechodí, ale zástupci 
všech šestnácti neziskových organizací 
založili Společenský klub, tam je pravi-
delně s požadavky seznamujeme, oni to 
rozeberou v klubech, pak v hospodách 
a ve finále přijdou přiložit ruku k dílu.“ 
Teď  však nastane pro zastupitele obce 
i občany Lidečka velká zkouška. V plá-
nu je vybudovat v horní části historické 
centrum a v centrální části společenský 
dům za 40 milionů korun. Část financí je 
přislíbena z dotací, ale zhruba 6 milionů 
chtějí odpracovat v podobě brigádnic-
kých hodin. Všichni věří, že to zvládnou, 
i když mnoho občanů zároveň přistavuje 
nebo přestavuje vlastní chalupu. Nová 
výstavba je totiž minimalizována okolní 
přírodou. Lidečko leží v údolí, které je 
lemováno strmými kopci a protéká jím 
řeka Senice. Přijedete-li navštívit tuto 
příjemnou vesničku, je pravděpodobné, 
že kromě přírodních krás budete moci 
obdivovat i některou z tradičních míst-
ních akcí. V kalendáři kulturních a spor-
tovních aktivit už téměř nemají žádné 
prázdné místo.

Jiřina Peřinová, Rozvoj venkova, te-
matická příloha Zpravodaje AGRObase, 
informačních novin Agrární komory 
ČR, květen 2009 

„Chtěli jsme mít naši obec Liptál 
hezkou a občanům i projíždějícím se to 
líbilo. Proto jsme provedli květinovou 
výsadbu a také ozdobili zábradlí květi-
novými truhlíky. V zahraničí běžná věc, 
kdy květinová výzdoba rozzáří města 
i vesnice,“ svěřila se týdeníku Jalovec 
místostarostka obce roku 2006 - Liptál 
Věra Dostálová.

Celkem se nám v Liptále ztratily už 
4 kusy květinových truhlíků. Možná, že 
v dalších obcích mají podobné zkuše-
nosti. Proto nechceme tuto drzost tole-
rovat a alespoň dát všem nenechavcům 
na vědomí, že z lehce nabytého mohou 
mít taky pěknou ostudu.

Prosíme všechny, pokud by stej-
né květinové truhlíky někde poznali, 
dejte to na vědomí Obecnímu úřadu 
v Liptále, tel.: 571 438 074.

Věra Dostálová, místostarostka
Článek byl zveřejněn v Jalovci 21.07.2009

Květinová výzdoba...    ... holé zábradlí



- 8 -

Společenská kronika
Životní jubilea

ČeRveneC - SRPen - ZÁŘí  2009
60 let
červenec Marková Milena, Dolansko
srpen Šimarová Eva, Dolansko
 Pecuchová Ladislava, Pusté
září Smilek Josef, Na Špici
 Ovčačíková Jaroslava, Výpusta
 Řezníčková Dana, Střed
 Ing. Michálek Ladislav, Lopuník
 Řádková Marta, Dolansko

65 let
červenec Valchářová Marta, Na Špici
 Komorková Jaroslava, Lopuník
 Valchář Jan, Výpusta
srpen Kuropata Jan, Na Špici
září Malotová Marcela, Sadová

70 let
červenec Válek Cyril, Střed
 Valchářová Františka, Lůžko
srpen  Obadalová Emilie, Dolansko
září Havran Josef, Střed
 Mrlinová Anežka, Na Špici 

75 let
září Obadal Josef, Dolansko

80 let
červenec Šimarová Rut, Dolansko
 Bařina František, Pod Hranicí
 Vychopeň Josef, Výpusta
září Chmelařová Ludmila, Hořansko

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

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

84 let
srpen Blažek Vladimír, Dolansko
 Zycha Josef, Dolansko
září Obadalová Jiřina, Sadová
 Frýdlová Božena, Na Špici
 Štajnerová Marie, Střed 

87 let
červenec Sušňová Anežka, Hořansko

90 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

91 let
srpen  Čížková Emilie, Hořansko

97 let
červenec Smilková Rozálie, Lopuník

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky  2009
březen Hurta Jaromír, Kopřivné
duben Čechová Jana + Raszka František, Střed
červen Fendrychová Hana, Střed, nové příjmení  
 Hrabovská
 Hrbáček Jiří + Hejtmánková Jana, Dolansko
 Kirchner Jaroslav, Hořansko + Poláchová
  Kateřina, Pozděchov

Odhlášeni 2009
duben Hurta Jaromír, Kopřivné
 Horká Lenka, Střed
 Mikulčíková Natálie, Střed
duben Kučerová Nela, Výpusta
květen Kučerová Lenka, Výpusta
 Kopecký Jan, Výpusta  
 Melichariková Aloisie, Sadová
 Melicharik Lukáš, Sadová
 

Přihlášení 2009 
duben Smilková Eliška, Dolansko
květen Fojtíková Martina, Na Špici
 Fojtík Vít, Na Špici
 Fojtík Filip, Na Špici
 Ing. Chmelař Radim, Na Špici
červen Bartozelová Lucie, Sadová
 Bartozel Adam, Sadová
 Kratochvíl Daniel, Sadová
 Kratochvílová Andrea, Sadová
 Jelínek Libor, Sadová
 Jelínková Natálie, Sadová
 Kirchnerová Kateřina, Střed
 Kirchnerová Amálie, Střed
 Kovářová Lucie, Pod Hranicí
 Procházka Tomáš, Lůžko
 Procházková Jana, Lůžko
červenec Futák Vladimír, Háj
 Futáková Ivana, Háj
 Futák Filip, Háj

narOzeni 2009
duben Potěšilová Kateřina, Dolansko
 Mikulčíková Natálie, Střed
 Kamenná Timea Tea, Střed
 Kučerová Nela, Střed
červen Škrabánek Daniel, Na Špici

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 2009
červen Mrnuštík Zdeněk, Na Špici 
 Fojtů Miroslav, Hořansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.



- 9 -

VzPOmínky
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene

Dne 7. srpna 2009 vzpomeneme 20. smutné 
výročí úmrtí paní
Zdenka Galetkové z Liptálu č. 149
S láskou vzpomínají sestry Jarka, Lidka a 
Jana s rodinami.  

* * * * * * * 

Již 7 let spíš svůj věčný sen,
hrob tmavý je Tvým domovem.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínku na Tebe
a tóny Tvých písniček zanechal.

Dne 29. června jsme vzpomněli 7. smutné 
výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana
Aloise Kovařčíka z Liptálu č. 337.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Čísla popisná a evidenční
Ke dni 01.07.2009 je v obci registrováno 505 čísel popis-
ných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet přístupů na webové stránky Oce Liptál (www.
liptal.cz): 
ke dni 20.04.2009 - 15.622 přístupů, ke dni 01.07.2009 - 
17.109 přístupů.

POčet ObyVatel:
Ke dni 01.07.2009 žije v obci 1431 obyvatel, z toho 706 
mužů a 725 žen.

Orchideje – nejznámější chráněné a ohrožené rostliny
Co to vlastně jsou orchideje?
Jako orchideje jsou označovány 

druhy z čeledi vstavačovité, latinsky 
Orchidaceae. Orchideje jsou vytrvalé 
rostliny s kořenovými hlízami a rostou 
hlavně v tropech Jižní a Střední Ameriky, 
v Asii a ve Středomoří. Na území České 
republiky roste asi 70 druhů a poddruhů, 
přičemž naprostá většina z nich jsou dru-
hy ohrožené a zákonem chráněné. 

Proč jsou vlastně orchideje ohrožené?
Všechny naše orchideje žijí v poměrně 

zvláštním druhu symbiózy s podhoubím 
některých druhů hub. Tato symbióza, 
neboli vzájemné výhodné soužití, se na-
zývá orchideová mykorhiza. Jedná se 
o zajímavý, ale nesmírně komplikovaný 
typ soužití, kdy houba zásobuje rostlinu 
organickými látkami, dusíkem, vodou 
a fosforem. Rostlina může houbě poskyt-
nout část uhlíkatých látek. Jak houba tak 
rostlina navíc produkují chemické látky, 
které podporují růst toho druhého. Tento 
vztah je velmi citlivý a zranitelný a pokud 
dojde k jeho narušení, dochází nejčastěji 
k zániku jak rostliny tak houby.

Všem našim orchidejím škodí ničení 
jejich stanovišť, na kterých se vyskytují. 
Luční druhy nejvíce ohrožuje sukcese 
(zarůstání) louky agresivními travinami 
a náletovými dřevinami, pokud se pře-

stane louka pravidelně kosit. Orchideje 
nejsou schopné těmto silným konkurenč-
ním tlakům odolat a z lokalit mizí. Další 
ohrožení spočívá v hnojení luk a ve sběru 
rostlin. Přestože zákon o ochraně přírody 
a krajiny přísně zakazuje všechny ohro-
žené rostliny sbírat, často jsou orchideje 
vykopávány a přesazovány do zahrad, 
nebo trhány pro svoji krásu do kytic. 
Vykopáváním orchidejí se však v drtivé 
většině případů poruší právě mykorhiza 
a rostlina zahyne. Proto tyto rostliny 
v přírodě netrhejte ani nepřesazujte a při-
spějte tak k jejich ochraně!

Rostou orchideje také v Liptále?
V Liptále se na různých stanovištích 

vyskytuje celkem 14 druhů orchidejí. 
Nejčastěji rostou na menších loukách, 
které se ještě tradičně obhospodařují 
a v listnatých lesích. Na velkých kul-
turních loukách a ve smrkových lesích 
nerostou. V okolních lesích můžete mimo 
jiné druhy najít zejména bíle kvetou-
cí okrotici dlouholistou (Cephalanthera 
longifolia) a její příbuznou okrotici bílou 
(Cephalanthera damasonium). Na lou-
kách se nejčastěji vyskytuje vstavač muž-
ský (Orchis mascula), prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis), hojný prstnatec 
Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii) a další. 
Opravdu vzácnými druhy jsou hlavinka 

horská (Traunsteinera globosa) a prstna-
tec bezový (Dactylorhiza sambucina), 
které  v Liptále rostou jen na jediné lou-
ce v Hořansku. Pokud nějakou orchidej 
v Liptále najdete, o jejím výskytu nás 
prosím informujte na e-mail: csopliptal@
seznam.cz. 

Všechny druhy orchidejí, ale také 
jiné zajímavé druhy rostlin, významné 
stromy v obci a další zajímavosti, které 
se nacházejí v Liptále, najdete na vý-
stavě amatérských fotografií, která bu-
de ve dnech 27. a 28. 8. 2009 umístěna 
v zámku v Liptále. 

ČSOP Varovna Liptál

POZVÁNKA
Zveme Vás  na setkání 
bývalých zaměstnanců

VD LIPTA Liptál  
které se uskuteční 

v sobotu 12. září 2009 
v 15 hodin

  v Kulturním zařízení 
při Obecním úřadě Liptál

Prosíme rovněž, aby jste informovali 
o této akci své přátele

a známé z jiných provozoven.

Míra nezaměstnanosti v Liptále  
a v okrese Vsetín - k 30.06.2009
1. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: březen 2009 - 11,8 %, 

červen 2009 - 11,5 %.
2. Dosažitelní uchazeči v Liptále (mohou ihned nastoupit do 

zaměstnání):  červen 2009 - 75 osob.
3. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v Liptále: červen 2009 

- 652 osob.
4. Volná místa v Liptále: červen 2009 - 16 míst.

Bližší informace naleznete na stránkách http://portal.mpsv.
cz/sz/local/vs_info, nebo 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
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Seniorátní evangelická neděle – SEN
Po Jasenné, Zádveřicích, Růžďce a Vsetíně se stal Liptál 

ve dnech 20. a 21. června místem konání už 5. ročníku 
setkání lidí ze sborů Východomoravského seniorátu Čce, 
ale i mnoha dalších návštěvníků. Název „Seniorátní setkání 
všech generací“ letos nahradil SeN – Seniorátní evangelická 
neděle. Její program byl skutečně bohatý a stojí za ohlédnutí. 
Že přišlo či přijelo okolo 350 návštěvníků, byť někteří jen 
na část nabídky, předčilo očekávání.

V předvečer slavnostní neděle se konal v kostele koncert 
folkových kapel Terebint, Hana Kopřivová & Hořký kafe. 
Měl-li to být koncert spíše pro mladé, nakonec převažovali 
návštěvníci věku středního a vyššího. Zazněly křesťanské 
písně, ale i písně inspirované běžným životem. Přes menší 
účast (několik desítek posluchačů) byla atmosféra koncertu 
velmi příjemná. Dobrovolná sbírka na závěr byla určena pro 
sbor a vynesla 1.332,– Kč.

Po připomenutí 19. žalmu („Nebesa vypravují o Boží slá-
vě, obloha hovoří o díle jeho rukou...“) se do jasného, před-
chozím dvoudenním deštěm provoněného časného nedělního 
rána, vydala na procházku desetičlenná skupinka, vedená ka-
zatelem a ornitologem Pavlem Čmelíkem ze Vsetína. Za ho-
dinku sledování, co kde lítá a zpívá, viděli ťuhýka, jiřičky, 
pěnice, pěnkavy, kosy, drozdy, poštolku... A ptactvo nebeské 
se snažilo; třeba zpěv samečka strnada obecného, sedícího 
na špičce smrku, byl zážitkem. Inu, ranní ptáče dál doskáče!

To už se pomalu na slavnostní rodinné bohoslužby, které 
začaly o hodinu dříve, scházeli místní a sjížděli hosté odji-
nud, včetně očekávaných významných – synodního seniora 
Joela Rumla a synodní kurátorky Mahuleny Čejkové. V kos-
tele se shromáždilo lidí jako o největších svátcích, okolo 
250, a hodně dětí. Většinou asi účastníci nezaznamenali, 
že je tam farářů více – v taláru byl jen sloužící Jiří Klimeš, 
seniorátní farář pro mládež. Ten svěžím způsobem zapojil 
děti: jako byli dospělí pozváni ke stolu Páně, dětem připravil 
jejich „stoleček Páně“, s bonbony, které si pak mohly cumlat 
v lavicích. Pozváním k hostině byla celá bohoslužba – úvod-
ní modlitbou, slovy proroka Izajáše z 25. kapitoly, kázáním 
na text podobenství o hostině podle evangelisty Lukáše. Ta 
hostina je už teď a tady, proto šustily papírky od bonbonů, 
a hlavně: je pro všechny, kteří přijmou pozvání, protože 
Boží království v něm přichází k těm, kteří se hostiteli ne-
vymlouvají. Nejsme ale jen pozvaní, jsme též vyslaní říci to 
těm, kteří o tomto pozvání ještě nevědí, a hlavně všem, kteří 
se revanšovat nemohou, protože na to nemají. Nemohla pak 
zaznít radostnější píseň než: „V království Božím místa dost, 
dál kdo chce vejít, vzácný host. Místa je dost i pro hříšníky, 
vstupným je smysl pro radost. Zpívejte píseň chvály, vzdejte 

díky, Pán zve nás dál...“. Brilantním varhanním doprovodem 
celou slavnostní bohoslužbu, při které se hojně a krásně 
zpívalo, doprovodil celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. 
Sbírka, která vynesla 7.252,– Kč, byla určena pro středisko 
Diakonie ČCE – domácí péče ve Valašském Meziříčí.

Po krátké pauze následovala v kostele beseda se synodním 
seniorem Joelem Rumlem a synodní kurátorkou Mahulenou 
Čejkovou. Kouzlem nechtěného díky záludnosti češtiny 
zahájila besedu moderátorka farářka Radmila Včelná (též 
výborná lingvistka), ale zpronevěra finančních prostředků 
v ústředí církve byla tématem ještě příliš živým a pro odpo-
vědné osoby bolestným a náročným; asi proto se nesla bese-
da ve vážnějším tónu, zabývala se především touto kauzou 
a dotazy byly spíše nesmělé, než „na tělo“.

Po přestávce na oběd ve školní jídelně pro přihlášené 
byla na odpoledne připravena beseda s promítáním, která 
se ovšem podle očekávání proměnila v „one-man-show“ 
ohlášeného hosta, známého herce, architekta a nekonvenč-
ního tradicionalisty Davida Vávry. Názvu svého povídání se 
striktně nedržel a zdánlivě lehkým a zábavným způsobem 
se věnoval vztahu duchovních a estetických hodnot, které 
představoval prostřednictvím vyprávění o svých putová-
ních i setkáních. Četnými snímky také doložil své postoje, 
zejména překvapivou míru tolerance vůči vkusu jiných. 
V druhé části se pak věnoval přímo objektům ČCE, ze-
jména těm, na jejichž podobě se sám podílel. Zaujal třeba 
svým „porcovaným jeseterem“, jak nazval skleněnou výplň 
(ryba jako symbol Krista) deseti oken sborového domu 
v Modřanech.

Společné foto před Stromem života. Zleva M. Vaculík, 
P. Pivoňka, M. Čejková, d. Vávra, Vl. Buzek a J. Ruml.

Setkání s jaroslavem vodou a jeho manželkou.
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Mnohé ale také nadchl povídáním o netradičním přístupu 
ke stavbě duchovního objektu na příkladu, s jehož princi-
py souzní. Promítl záběry polní kaple u Kolína n. Rýnem 
od P. Zumthora, kterého oslovili místní, kteří ale na stavbu 
neměli peníze. Ten z kmenů smrků vytvořil jakési týpí, 
kolem něhož se udělalo bednění, a to se postupně, jak byly 
peníze, vylévalo betonem. Hotovou stavbu zapálili, dřevo 
shořelo, a tím, že objekt prošel žárem, spolu s cestami, kudy 
se do něj dostává světlo, získal svou duchovní sílu.

Váhavou diskusi David Vávra rozproudil opět sám, zejmé-
na velmi otevřenou odpovědí na dotaz, zda svým zlehčová-
ním vážných témat nezabraňuje jejich správné interpretaci 
a porozumění. Podle výběru přeplněného sálu obecního úřa-
du pak na závěr promítl dokument o natáčení seriálu Šumná 
města. K lítosti všech zúčastněných ukončily hrozící ručičky 
hodin milé a zajímavé setkání.

Ještě pár záběrů venku, loučení též s představiteli círk-
ve, a velká část návštěvníků se přesunula zpět do kos-
tela, kde již začínal poslední bod programu SEN. Při 
koncertu, který uvedl církevní kantor Ladislav Moravetz, 
vystoupil mládežnický komorní pěvecký sbor a pěvecký 
sbor Východomoravského seniorátu pod vedením Evy 
Ježíkové a zlínský pěvecký sbor, který řídil  Ladislav 
Moravetz. Zazněly také skladby pro varhany v podání Ester 
Moravetzové. Ohlášený pozounový orchestr Consonare, 
na který se mnozí těšili, nepřijel z prozaického důvodu: je-
ho šéf (farář a senior ústeckého seniorátu Štěpán Brodský) 
musel zůstat doma kvůli výměně oken na faře.

Kolik práce bylo v pozadí, vědí jen ti, kteří se podí-
leli na přípravách a starali se o zdárný průběh setkání. 
Seniorátní výbor, který akci pořádal, věděl o dobré spolu-
práci sboru s obcí a jejími zařízeními, zejména se základní 
školou, a spoléhal na toto zázemí. Nešetřil pak oprávněnými 
slovy díků: ta se týkala jak pečlivě připraveného pohoštění 
v průběhu celé akce, zajištění nedělního oběda pro 150 lidí, 
ale i zvládnutí mimořádných situací, třeba když se nedomys-
lelo a pak na poslední chvíli zjistilo, že v kostele není možné 
instalovat zatemnění kvůli promítání. Snad ale všichni hosté, 
účinkující i návštěvníci odjížděli spokojení. Příští rok se 
můžeme těšit na roli opečovávaných hostů, protože místa pro 
pořádání SeN se střídají. I když: seniorátnímu výboru by se 
Liptál zamlouval znovu...

Text: Milena Mikulaštíková, Foto: Jana Vráblíková

Připomenutí křtů v evangelickém kostele
V neděli 28. června se evangelický kostel pěkně zaplnil, 

protože vedle pravidelných návštěvníků sem přišly navíc 
rodiny s dětmi. Kolem dvaceti školních dětí si připomnělo 
výročí svého křtu, který se uskutečnil brzy po jejich narození, 
v jarních měsících. Děti byly totiž  většinou pokřtěny tradičně  
pár týdnů po narození, takže si na svůj křest nemohou pama-
tovat. Cílem mimořádného setkání bylo uvědomit si důleži-
tost svátosti křtu pro jednotlivce i pro církevní společenství. 
Při slavnosti přicházely děti dopředu, z rukou faráře přijaly 
požehnání a na památku si odnesly jubilejní list a na krk 
dřevěný přívěšek se symbolem kalicha. Po bohoslužbách za-
sedly rodiny s dětmi ve sborovém domě ke společnému obě-
du. Kvůli špatnému počasí se neuskutečnil připravený výlet 
do Lůžka. Sladký  poklad byl místo v hoře ukryt v kostele, 
kde však jeho objevení nebylo pro děti o nic lehčím úkolem. 
Táborák se ovšem v dešti rozdělat nepodařilo, takže si děti 
tentokrát odnesly špekáčky domů. Na podzim chceme akci 
zopakovat s dětmi pokřtěnými v letních měsících. Snad se 
do té doby letošní deštivé počasí umoudří.           Jan Hudec

Část členů liptálského staršovstva.

Plně obsazený sál v kulturním zařízení. Předání knihy o Liptále davidu Vávrovi.
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Oslava svátku Mistra Jana Husa

Slavnostní  zahájení stavby „rozhledna vartovna“

V předvečer svátku M. J. Husa se 
na Baťkové už tradičně konala vzpo-
mínková bohoslužebná slavnost, spojená 
s pálením hranice. Jako každoročně se 
tato událost stala též příležitostí k rodin-
ným výletům a přátelským setkáním lidí 
z Liptálu a okolí, ale i z míst vzdáleněj-
ších. Na místě se opět sešla více než stov-
ka účastníků. Kázáním na text Ž 24,3-5 
posloužil farář Petr Maláč z Hošťálkové, 
doprovod k písním zajistila dechová ka-
pela Liptalanka a pěvecký sbor.

Počasí přálo: po lijáku, který ještě 
po poledni mnohé odrazoval, se vyjas-
nilo a dokonce obeschlo, a tak nepřišlo 
nazmar snažení těch, kteří se na náročné 
přípravě podíleli. Bez aparatury by slova 
kazatele o čistých rukách, které nejsou 
vším, není-li srdce ryzí, k posluchačům 
nedozněla, přítomnost hasičské techniky 
vyvolávala pocit bezpečí a dobrou nála-
du umocnilo nabízené pohoštění, které 
obětavě a za cenu skutečně symbolickou 
připravil Jan Vaculík. Krásný podvečer, 
ke kterému se vracíme několika záběry...

Text, foto: Milena Mikulaštíková 

Ve čtvrtek  9. července 2009 ve 14:00 
hod. se  na Vartovni na pozvání Obce 
Seninka uskutečnilo slavnostní zahájení 
stavby „Rozhledna Vartovna“ projekt 
obce Seninka. 

Obec Seninka je partner projektu 
„Rozhledny Hornolidečska a Púchovské 
doliny na kótách 651 m.n.m.“, který je 
podpořen Evropskou unií z  Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká repub-
lika 2007 – 2013. Partnerem tohoto 
projektu je i obec Jasenná, která bude 
realizovat část přístupové komunikace 
k rozhledně.

Součástí slavnostního zahájení byl        
i  poklep na základní kámen stavby roz-
hledny.  Po ukončení slavnostního aktu  
bylo podáno na pozvání obce Seninka 
a obce Jasenná malé občerstvení, které 
provázela  neformální diskuze k rozvoji 
cestovního ruchu v této oblasti.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL
Ocenění liptálských žáků

Partnerství Comenius

Žáci Základní školy Liptál se kaž-
doročně účastní testování znalostí spo-
lečnosti SCIO. Vedení školy, ale i žá-
ci získávají zpětnou vazbu, jak jsou 
úspěšní ve srovnání se žáky jiných škol 
ve Zlínském kraji  a v celé republice. 
Je třeba říci, že naše škola si vůbec ne-
vede špatně. V grafech znázorňujících 
postavení naší školy ve vědomostech 
z jazyka českého, matematiky, jazy-
ka anglického a obecných studijních 
předpokladů většinou zaujímáme pozici 
ve třetí čtvrtině grafu, v němž jsou i stu-
denti odpovídajících tříd osmiletých 
gymnázií.

Žáci devátých tříd od této společnosti 
získávají hodnotící zprávu, v níž jsou 
podrobně rozebírány jejich schopnosti, 
což často přispívá i k jejich rozhodová-
ní o budoucí profesi.

Letos poprvé byli oceněni také nej-
lepší žáci Zlínského kraje. V naší škole 
byli oceněni hned dva žáci osmé třídy: 

Štěpán Bukáček 
– za druhý nejlepší výsledek v testu 

klíčové kompetence k učení a řešení 
problémů ve Zlínském kraji

– za druhý nejlepší výsledek v testu 
klíčové kompetence občanské a pra-

ZŠ Liptál se již podruhé zapojila 
do mezinárodní spolupráce organizo-
vané Národní agenturou pro evropské 
vzdělávání. Tentokrát se staly našimi 
partnery školy z Turecka, Španělska 
a Itálie.  Projekt si klade za cíl představit 
dětem ve svých školách partnerskou ze-
mi, její tradice  a zvyky. Turecká škola 
se rozhodla do projektu zapojit i 6 svých 
dětí, takže v úterý 26.5. 2009 se naše 
škola rozrostla o dva jedenáctileté chlap-
ce a 4 stejně stará děvčata. Považujeme 
je za malé dětské hrdiny, neboť jsme je 
po jednom den předtím předali o půlnoci 
hostitelským rodinám. Ocitly se rázem 
uprostřed venkova a neznámých lidí, bez 
možnosti opory v komunikaci. Přesto 
obstály na jedničku.

Po prohlídce školy a obce se sezná-
mili také s historií zdejšího sirotčin-
ce, dnešní Základní školy při dětském 
domově. Odpoledne navštívili zámek 

Vizovice a čokoládovnu. Na druhý den 
je přivítala gobelínka a sklářská škola 
ve Valašském Meziříčí. Dokonce si 
někteří vyfoukli u pece svůj výrobek, 
na který byli velmi pyšní. Počasí nám 
příliš nepřálo, a tak z Pousteven si bu-
dou pamatovat jen mlhu, déšť a dobrý 
oběd v Maměnce. V dřevěném městeč-
ku v rožnovském skanzenu pokračovali 
v nadšeném fotografování všeho, co 
jim připadalo zajímavé. Večer jsme se 
všichni sešli na slavnostním koncertu, 
který pro ně připravily paní učitelky 
s děti ze ZŠ Trávníky. 

Vrcholem pobytu se stal folklor-
ní večer v kulturním zařízení při OÚ 
v Liptále. Ředitel ZUŠ Morava, jejíž 
pobočka byla na naší škole nedávno 
zřízena, přivezl dvě lidové muziky, a  
tak přítomní mohli vidět a slyšet gajdy, 
pastýřské píšťaly, kobzu a další nástro-
je, které možná i mnozí z nás viděli 

covní  ve Zlínském kraji
– za třetí nejlepší výsledek v testu 

klíčové kompetence komunikativní 
a sociální a personální ve Zlínském 
kraji

Ondřej Smolík 
– za druhý nejlepší výsledek v testu 

klíčové kompetence k učení a řešení 
problémů ve zlínském kraji

Přeji oběma žákům hezké prázdniny 
a věřím, že nejen po prázdninách ,ale 
i v dalším životě svých schopností 
využijí k prospěchu svém, školy i naší 
společnosti.

Věra Halová
ředitelka

poprvé. Po krátkém koncertu předvedly 
děti z liptálského souboru písní a tanců 
lidové tance. Po druhé ukázce přizvali 
k tanci i své turecké kamarády, pak 
i jejich učitele a na závěr vířili v kruhu 
téměř všichni přítomní. A že se výborně 
bavili, o tom svědčí i  přiložené foto-
grafie. Zajímavostí večera se stala také 
ochutnávka pravé turecké kávy připra-
vené podle originální receptury. 

Z výše uvedeného je patrné, že naše 
škola splnila cíl programu na jednič-
ku. Hosté díky našim kuchařkám / 
a sponzorům/ poznali ukázky lidové 
stravy na Valašsku a je třeba říci, že jim 
chutnalo. Loučili se s námi plni dojmů 
a dojati péčí a starostlivostí, kterou pro-
jevili všichni, jež  o ně po dobu jejich 
pobytu pečovali. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem 
školám a institucím, ale i zaměstnan-
cům naší školy. Všichni nám pomohli 
sedmnáctičlenný kolektiv dětí i dospě-
lých nejen nakrmit, ale  i zabavit. Mají 
velký podíl na tom, že nejen naše škola, 
náš kraj, ale celá naše republika se stala 
pro ně zemí, v níž našli přátele, v níž se 
dobře bavili a z níž si do života odnesli 
nezapomenutelné zážitky. 

Věra Halová, ředitelka
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Absolventský večírek 2009

Milí absolventi, Vážení rodiče, milí hosté

Každoroční tradice uspořádat pro žá-
ky 9. tříd večírek byla letos ohrožena. 
Polovina žáků 9. A se rozhodla večírku 
nezúčastnit. Má cenu i v této situaci ve-
čírek uskutečnit? Tuto otázku si kladli 
velcí i malí. Zvítězila tradice a večírek 
se konal. 

Žáci vyzdobili a připravili sál, po-
zvali hosty, skupina 1 + 1 z Liptálu 
naladila své nástroje, maminky napekly 
a připravily občerstvení, program daly 
dohromady obě třídy. A tak slavnost-
ní večer věnovaný absolventům školy 
mohl začít.

Ve svém proslovu ředitelka školy 
nejen reagovala na aktuální situa-
ci ve školství /více míst na středních 
školách než uchazečů/, ale především 
vzpomínala na uplynulých 9 let, které 
děti strávily společně. Slova se ujal 
i starosta obce, který vyslovil naději, že 
se mladí lidé zapojí do veřejného života 
svých obcí a stanou se platnými členy 
občanské společnosti.

Přihlížejícím hostům /rodičům, přá-
telům, kamarádům/ byli představe-
ni jednotliví absolventi, jejich plány 
do budoucna. Z rukou starosty obce 

a třídního učitele převzali upomínkové 
předměty. Slova se ujali i žáci samotní. 
Tancovali kankán, cvičili na spartakiá-
dě, předváděli populární zpěváky a hu-
dební skupiny. Zájem malých i velkých 
vzbudily parodie učitelů.

A pak se šlo na parket. Manželé 
Vráblíkovi hráli zdarma a na přání pří-

tomných. A že se večírek vydařil, o tom 
svědčily mnohé žádosti o prodloužení 
i závěrečný potlesk. Většina rodičů se 
s učiteli rozloučila slovy díků a mnozí 
i s příslibem příštího setkání po prázd-
ninách, s mladšími sourozenci letošních 
absolventů.

Věra Halová, ředitelka

Dnešní večer pro všechny zúčastněné 
by měl být oslavou našich  absolventů, 
toho, čeho dosáhli, toho, čemu se na-
učili. Všichni, kteří jsme tento večírek 
poněkud hekticky  organizovali, jsme 
si přáli, aby se hlavně líbil dětem a ro-
dičům. Přáli bychom si, aby společně 
strávili příjemný podvečer a aby vzpo-
mínka na chvíle strávené v přítomnos-
ti spolužáků patřily k jejich trvalým 
a hezkým vzpomínkám.

Minulý týden jsem v Lidových no-
vinách četla rozhovor s psycholožkou 
Jiřinou Šiklovou. Tato starší dáma se 
věnuje sociologii, postavení člověka 
ve společnosti, jeho partnerským vzta-
hům. Proč ji vzpomínám právě dnes. 
Ona totiž ve svém článku uvádí, že 
podle jejího názoru se lidé natolik rych-
le mění, že je téměř nemožné, aby si 
člověk delší dobu /myslela tím třeba 20 
let/ rozuměl s jiným člověkem. Uváděla 
příklad v manželství. Jestliže se člověk 
mění a vyvíjí a to je nepopiratelné, že 
se mění a vyvíjí, pak je prý téměř ne-
možné, aby vydržel v manželství s jed-
ním partnerem nebo partnerkou po celý 
život. Nepopírám, že mě ten článek 

zaujal z mnoha důvodů osobních, ale 
také proto, že jsem vzpomněla na naše 
deváťáky. Ne že bych jim radila, aby 
takřka programově měnili své budoucí 
partnery, protože v opačném případě by 
dali najevo ,že stagnují, nevyvíjejí se, 
nebo přímo zaostávají za ostatní popu-
lací. Vzpomněla jsem si na ně proto, že 
jsem si uvědomila, jak moc se během 
těch let změnili.

Přišli jste do školy a málokdo z vás 
uměl přečíst písmena na budově školy. 
Většinou jste se drželi za ruku ma-
minky nebo tatínka a určitě vám širo-
ké chodby a prostorné třídy naháněly 
zpočátku strach. Někteří měli i slzičky 
na krajíčku. A podívejte se dnes. Stojíte 
dnes před námi  - sedíte s námi jako 
téměř dospělí lidé, kteří se nejen nau-
čili číst, psát a počítat, ale často svý-
mi dovednostmi strčí do kapsy  i nás, 
kteří něco pamatujeme. Mnohému jste 
naučili sami. Přiznejme si, že rychlé 
kmitání prstů při psaní esemesek vám 
můžeme jen závidět. Ve škole tako-
vý předmět neznáme. Umíte pracovat 
s internetem, Vaše schopnost stáhnout 
si slohovku na dané téma nebo hoto-

vý referát je obdivuhodná. Vyznáte se 
prý také ve tvorbě prezentací, umíte si 
vyhledat informace o půjčkách, hypoté-
kách, a úvěrech a prý se vyznáte i v tak 
záludných zkratkách jako rpsn. 

Zkrátka a dobře, nejen škola, ale 
i společnost ovlivňovala Vaše schop-
nosti a dovednosti a je dobře, že to, co 
potřebujete, co vás zajímaá, si umíte 
vyhledat, že se umíte něčemu novému 
naučit. Vždyť celý život je jedna velká 
škola. Celý život se učíte. Nejdřív v té 
škole skutečné základní a střední. Pak 
nastupuje škola života a vy se musíte 
učit spolupracovat s kolegy v zaměst-
nání, učíte se žít s životním partne-
rem, učíte se vychovávat děti, učíte 
se pomáhat lidem kolem sebe, k tomu 
všemu se také musíte učit novinkám 
ve svém oboru. A tady už Vám naše ani 
žádná jiná škola není nic platná. Vždyť 
předmět, ve kterém byste se naučili, 
jak si najít a udržet práci, neexistuje. 
Nemůžete složit zkoušku  z manželské-
ho soužití, ani z každodenní výchovy  
dětí.  A přece to všechno a mnohé jiné 
Vás v životě čeká. Vždyť rovnice: 2 ná-
ruče nevyžehleného prádla+ 2x (2 teplé 
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večeře + 2 dceřiny úkoly) + statické 
výkazy v tašce  - dobrý film v televizi = 
spokojenost rodiny a šéfa, ale také vaše 
únava a vyčerpání. Zdá se, že ani paní 
učitelka Smolíková si s touto rovnicí 
občas neví rady. A tady musíte vědět již 
vy sami, čemu budete dávat přednost, 
co bude pro vás nejdůležitější, čeho se 
vzdáte ve prospěch něčeho nebo něko-
ho jiného.

Před lety, když jsem nastupovala 
do funkce ředitelky školy, tak jsem se 
nejvíc bála, že nebudu umět zajistit, 
aby naše děti byly úspěšné. Anebo ještě 
lépe řečeno – hledala jsem a dosud 
hledám odpověď na otázku, zda dělám 
a zda my všichni děláme svou práci 
dobře, zda jsou naši žáci úspěšní. Tehdy 
před těmi mnoha lety mně řekl jeden 
pán, který tehdy pracoval na MŠ, že to 
poznám snadno. Řekl mně: Vaše škola 
bude úspěšná, když se všechny děti 
dostanou do škol, do kterých se dostat 
chtějí. Přiznám se, že jsem tomuto kri-
tériu dosti dlouho věřila a pečlivě jsem 
kontrolovala, jak jsme úspěšní v přijetí 
na školy a jak si naši absolventi na těch 
školách vedou. Dnes jsme  na rozpa-
cích. Škol je tolik, že dříve i prestižní 
školy berou kde koho. Kdo se na školu 
dostane, má téměř jistotu, že školu do-
studuje. Protože vyloučit žáka ze studií 
znamená sice udržet určitý standard 
vzdělání, ale škola přijde o nemalou 
částku peněz, což v současné době je 
téměř věc nemyslitelná. 

A tak trošku trnu a  trochu se bojím, 
zda potom, až ukončíte školy a nastou-

píte do zaměstnání, vydržíte nápor a po-
žadavky, které jsou na zaměstnance v té-
měř každé profesi kladeny. Moc bych 
Vám přála, abyste byli spokojeni jak 
na školách, tak ve svém dalším životě. 
Váš ročník a Vaše třídy pro liptálskou 
školu byly velice významné. Poprvé 
jsme mohli přijmout žáky z Jasenné 
a ze Všeminy. A je třeba říci, že to bylo 
ku prospěchu všech. Nejen jste získali 
kamarády ze širšího okolí, ale dali jste 
nám možnost utvářet nový kolektiv, 
sledovat, jak se vytvářejí nové vztahy. 
Mohli jsme rozšířit nabídku volitelných 
předmětů  i zájmových aktivit, protože 
se rozrostl také náš kolektiv. A protože 
většinu z vás jsem vídala denodenně, 
je Váš dnešní večírek pro mě i takovou 
srdeční záležitostí. Většina z Vás se 
nadchla pro mnohé akce, které jsem 
Vám nabídla. Hráli jsme spolu divadlo, 
jezdili na tábory, byli jsme v Londýně, 
zachraňovali jsme žáby v ZOO a vět-
šina z Vás šla do všeho s chutí, nad-
hledem, humorem, ale i se smyslem 
pro podíl vlastní odpovědnosti na práci 
kolektivu jako celku. A tak dyž jste mně 
letos o Velikonocích napsali na dveře, 
na nichž jsem nechala nápis, nezvoňte, 
nikdo není doma odpověděli no to teda 
máte škodu, tak jsem si uvědomila, že 
skutečně mám škodu. Odcházejí nám 
bezvadná děcka a vůbec není jisté, že 
stejně bezvadná zase přijdou. 

A tak mně na závěr dovolte, abych 
poděkovala Vašim rodičům za důvěru, 
kterou poctili naši školu, když Vás 
přihlásili do Liptálu. Ráda bych jim 

poděkovala za to, že nám pomáha-
li a podporovali nás, abychom mohli 
společně dosáhnout cíle, který jsme asi 
nikdy nahlas nevyslovili, ale je určitě 
přáním nás všech: aby z vás vyrostli 
řádní lidé, slušní a zdvořilí, abyste vě-
děli, že povinnosti si člověk plnit musí, 
že bez práce nejsou koláče. Rodiče jsou 
tady dnes s vámi a jsou s vámi i tehdy, 
když si myslíte, že s vámi nejsou, že 
vám nerozumějí nebo jsou úplně proti 
vám. V nich ještě dlouho budete hledat 
útočiště a oporu, protože nikdo jiný 
na světě to s vámi nemyslí lépe. To oni 
Vás přivedli za ruku do školy, to oni 
Vás obrazně řečeno povedou za ruku 
dál tehdy, jestliže to bude třeba. Jejich 
ruka ochotná přispěchat na pomoc vždy, 
když to bude třeba, je pro Vás jistotou, 
že mohou přijít období úspěchu, radosti 
a pohody a vaše rodiče se budou jen 
tiše radovat. A sledovat vše zpovzdálí. 
Jakmile přijde čas nepohody, problémů 
a průšvihů, budou to jejich ruce, které 
vás obejmou a utěší a pomohou, bude 
li třeba. 

Chtěla bych poděkovat všem ,kteří 
usilovali o Váš mravní i vědomost-
ní růst, kteří se vám snažili do živo-
ta předat vše, co potřebovali za dobré 
a užitečné. Také bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se v pro nás nečekané situa-
ci  iniciativně ujali toho, že Vám pomo-
hou dnešní  program připravit.

A tak ještě jednou do příštího živo-
ta zdraví, spokojenost a pohodu Vám 
i všem Vašim blízkým. 

Věra Halová, ředitelka

Peněženka
Žáci IX. A třídy ZŠ Liptál si jako cíl 

letošního školního výletu vybrali Brno 
a jeho okolí. Protože znali Brno jen 
z nákupních cest, obrátili tentokrát svou 
pozornost k historickému centru. Při 
procházkách městem spatřili paní na-
sedající do osobního auta. Netušila, že 
na zemi pod autem zůstává peněženka 
s nemalou částkou peněz. Hoši z liptál-
ské školy dlouho neváhali. Jedna skupi-
na z prvního patra galerie sledovala, aby 
peněženku nevzal někdo nepovolaný. 
Ostatní seběhli schodiště a zvedli peně-
ženku. Bylo v ní 5 000,-Kč. Společně se 
pak rozhodli vyhledat policii a peněžen-
ku s celým obsahem odevzdat. 

Od vedení školy si za svůj příkladný 
čin zasloužili pochvalu ředitelky ško-
ly. Domnívám se, že tento příkladný 
čin si zaslouží větší pozornost. Proto 
zveřejňujeme jejich fotografii a jmé-

na oceněných: zleva: Ondřej Smilek /
Liptál/, Martin Kovář /Liptál/, Zdeněk 
Polaštík /Všemina/, Dan Frýdl /Jasenná/ 
a Zdeněk Kachtík /Liptál/.

Přáli bychom si, abych jejich smysl 
pro právo a spravedlnost je provázela 
i jejich dalším životem.

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
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Trnka – aneb o (nejen) dětském přátelství s Lidicemi
Švestka bývá slíva
ale taky trnka
takhle se to zpívá
v zemi valašské.

To jsou slova písničky Hany a Petra 
Ulrychových. Neklamný důkaz toho, 
že na Valašsku se opravdu tak říká 
stromu, který se v naší středočeské 
oblasti „jmenuje“ švestka. 

A existuje i další důkaz – lidová pís-
nička, kde liptálská děcka zpívají a točí 
se dokola: „Já mám doma trnku, trnku, 
trnku, v malovaném hrnku, hrnečku…“

Lidice mají svojí hrušeň. Dnes už pa-
mátný strom, který přežil běsnění ně-
meckých nacistů. Novodobým symbolem 
přátelství s Lidicemi se ale stala trnka, 
nebo, chcete-li, švestka. Roste na pietním 
území na kraji svahu, kterému Lidičtí 
říkají „Růžák“. Je odtud vidět na sou-
soší lidických dětí. A právě s dětmi má 
tento mladý stromek svoji souvislost. 
Jakou? To už se ptám paní Petry Pilné ze 
Základní školy v Liptále, kde působí jako 
vychovatelka ve školní družině. 

„V roce 2006 se žákyně naší ško-
ly úspěšně zúčastnily prvního ročníku 
vědomostní soutěže Památníku Lidice. 
Shodou okolností tehdy moje dcera zís-
kala skvělé 2. místo a zvláštní cenu 
poroty za svou literární práci nazvanou 
Sedmikrásky. Byla jsem tak plná emocí 
a překvapení, že jsem napsala pozdrav 
organizátorům s poděkováním, že vůbec 
někdo v dnešní době má zájem probudit 
mladou generaci a připomínat události, 
o kterých se přestalo mluvit i psát. 

dcera tenkrát přivezla knihy o Lidicích, 
a protože jsme ve škole taková jedna rodi-
na, vyprávěla mým dětem ve družině his-
torii tohoto místa a co všechno v součas-
ných Lidicích viděla.  Na internetu jsme 
pak společně hledali veškeré informace 
a děti byly čím dál více zvědavé. Velmi je 
zaujalo, že děti ve škole v Kladně pořá-
dali sbírku na zakoupení růží pro Lidický 
růžový sad. A pak nějak spontánně vznikl 
nápad, proč bychom my nemohli věno-
vat Lidicím náš tradiční ovocný strom 
– švestku. Vždyť ve starých lidických 
zahradách určitě trnky rostly …no a pak 
následovalo několik e-mailových dopisů 
panu Fousovi, panu řediteli Červenclovi 
a z nápadu byla u nás ve škole trnko-
mánie, která vyvrcholila  slavnostním 
sázením trnky v Liptále v areálu školy 
a ve stejný den sázení švestky v lidicích 
21. června 2007. 

Znáte ten pocit, že vám leze husí kůže 
po zádech a nevíte proč? My jsme to ten 
den věděli… bylo úžasně dojemné sledo-
vat paní Kalibovou a paní Skleničkovou 
s manželem, kteří s námi zalévali švestku 
v Lidicích. A v ten samý okamžik stáli žá-
ci naší školy 400 kilometrů daleko a dě-
lali stejnou věc se stejnou myšlenkou, 
s myšlenkou na lidické děti a všechny 
nevinné oběti. 

Až budu jednou v penzi sepisovat pa-
měti – a věřte, že budu – bude celá jedna 
kapitola věnována příběhu kolem sháně-
ní tak obyčejného stromu, jako je švest-
ka, co se s ní stalo po cestě do Čech, co 
nastalo povyku po zasazení, jak se mu-
sela přesadit na Růžák… ale na to ještě 
neuzrál čas. Teď jsem hrdá na „své“ 
drůžové děti, které vědí, co byly a jsou 
Lidice. Nejen kvůli trnko-švestce.“

Tolik tedy paní Petra Pilná. Nejdříve 
jsem si myslel, že budeme střídavě vést 

rozhovor na dálku, ale po přečtení její 
odpovědi se mi už nic psát nechtělo. 
Jenom těchto několik závěrečných vět, 
ve kterých musím konstatovat, že je to 
od paní Pilné a jejích dětí z liptálské 
družiny sakra velká lekce. Uvědomuji 
si to jako učitel, i jako ten, kdo žije celý 
život v Lidicích, stejně jako ten, který 
chodí kolem liptálské trnky do údolí, 
kde stávaly staré Lidice, kde takových 
švestek rostlo plno a kde také bylo plno 
dětí, které pod švestkami běhaly, smály 
se a skotačily, či po nich lezly a trhaly 
sladké plody … 10. června si připome-
neme, že tomu byl před 67 lety učiněn 
tragický konec. 

Text: Petra Pilná, Marek Veselý, 
foto: Čestmír Sklenička, Petra Pilná 

a Marek Veselý

Vyšlo i v Lidickém zpravodaji OÚ 
Lidice na první a druhé straně, č. 6, 
červen 2009
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Prázdninová soutěž pro děti

IX. třídu a ZŠ Liptál letos ukončili…
IX.A

Čaník Filip, Jasenná
Frýdl Daniel, Jasenná
Frýdl David, Jasenná
Gajdošíková Andrea, Všemina
Kachtík Zdeněk, Liptál, Na Špici
Kovář Martin, Liptál, Pod Hranicí
Kovářová Nikola, Jasenná
Krajščáková Věra, Jasenná
Kusák Ladislav, Jasenná
Mertová Jitka, Všemina
Mikuláštíková Eva, Jasenná
Poláček Štěpán, Jasenná
Poláštík Zdeněk, Všemina
Smilek Ondřej, Liptál, Na Špici

Šopáková Diana, Liptál, Dolansko
Tomanová Nikola, Liptál, Hořansko
Tučníková Denisa, Liptál, Střed
Urbanová Milena, Všemina
Vaculíková Helena, Vizovice

IX.B
Bernátek Radim, Liptál, DDaZŠ
Frýdl Tomáš, Jasenná
Juříková Kateřina, Lhota u Vsetína
Kašpárková Hana, Jasenná
Kovaříková Jana, Liptál, Háj
Kovářová Elena, Jasenná
Krajščák Jan, Jasenná
Labajová Stanislava, Liptál, Na Špici

Matějů Lukáš, Liptál, Dolansko
Mikel Jakub, Liptál, Na Špici
Mrnuštíková Petra, Lutonina
Mynář Tadeáš, Jasenná
Pavalová Alžběta, Mladcová
Sanitrník Tomáš, Liptál, DDaZŠ
Smilek Lukáš, Jasenná
Surá Jana, Jasenná
Sušňová Renata, Jasenná
Vaculík Jakub, Liptál, Střed
Vaculík Matěj, Liptál, Střed
Vaculíková Kateřina, Liptál, Lůžko
Vajďáková Jana, Lhota u Vsetína
Vychopňová Lenka, Liptál, Střed

Jana Vráblíková

LETNÍ TÁBOR 2009
Zveme vás, děti od 6 do 11 let, na letní tábor 
pořádaný Farním sborem ČCE v Liptále 

SVĚT ŘEKŮ A ŘÍMANŮ
Kdy: 3. do 7. srpna (5 dní)
Kde: Liptál, sborový dům

Cena: 600 Kč za 1 dítě 
Ubytování: Ve stanech na zahradě

Přihlášky pošlete nebo dodejte osobně 
co nejdříve na adresu Jan Hudec, 
756 31 Liptál 8, tel.: 732 733 158. 

Záloha 300 Kč na 1 dítě s přihláškou.

Vyzýváme děti, vedoucí příměstských 
i dalších táborů, rodiče a další dospělé 
kamarády, kteří pro děti chystají na léto 
zajímavý a pestrý zábavný program, 
k účasti na netradičním prázdninovém 
projektu pod názvem

                                               
Pohádkový ekozvěřinec 
z vytříděného odpadu         

Stačí vyrobit pohádkové ekozvíře 
z jakéhokoliv odpadu, který se dá 
recyklovat.

Čím více pohádkových zvířátek se 
v našem ekozvěřinci sejde, tím lépe! 
Mohou být zhotoveny z petek a jiného 
plastu, papíru, skla, plechovek, nápojo-
vých kartonů a dalších materiálů, které 
se dají recyklovat.  Na  velikosti zvířat 
nezáleží. 

Všechna vámi zhotovená ekozvířata 
z vytříděného odpadu představíme v ex-
pozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC 

v pátek 28. srpna 2009 v areálu zoo 
Lešná, kde se rozloučíme s prázdnina-
mi. Kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude 
mít v tento den vstup do zoologické 
zahrady zdarma. A navíc jeho exponát 
bude představen ve velmi netradič-
ně pojaté pohádkové expozici. Porota 
ocení prvních deset nejpozoruhodněj-
ších exponátů. Jejich autory odměníme  
cenami a dárečky akciové společnosti 
EKO-KOM, a.s. 

Exponáty do Pohádkového ekozvě-
řince je možno doručit dvěma způ-
soby:

1. Přijít osobně v pátek 28. srp-
na 2009 do zoo Lešná, kde po ce-
lý den bude probíhat zábavný pro-
gram Posledního prázdninového dne 
s Pohádkovým ekozvěřincem. Děti, 
které přinesou ekozvíře na výstavu, bu-
dou míst vstupné zdarma.

2. Pohádková zvířata posílejte 

do 20.srpna 2009 na adresu:
ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, 

760 01 Zlín, tel. 737 521 057, e-mail: 
hoskova@enviprojekt.cz

Do balíku přiložte také údaje o auto-
rech exponátu včetně věku a kontaktní 
adresy, na kterou pošleme volné vstu-
penky do zoo na zábavný program dne 
28.srpna 2009.

 
A nezapomeňte Vaše zvířátko 

pojmenovat! 
Za organizační tým soutěže, kterou 

pořádáme v rámci letošní infokampa-
ně na podporu třídění odpadu společ-
ně s Krajským úřadem Zlínského kraje 
a akciovou společností EKO-KOM, a.s.

Ve Zlíně dne 7. července 2009                                                 

Ing. Markéta Hošková, 
manažerka infokampaně

ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, 
760 01 Zlín, tel.: 737 521 057                                                                               

Obecní úřad Liptál vyhlašuje
SBÍRKU

NA OBLASTI POSTIŽENÉ POVODNĚMI
V ČERVNU 2009 NA SEVERNÍ MORAVĚ

Bližší místo určení výtěžku bude oznámeno dodatečně.

Sbírka potrvá: od 01. 07. 2009 do 17. 08. 2009
Kdo by jste chtěli přispět, můžete tak učinit: 

do pokladniček v Informačním centru:  PO a ST  do 16 h.

na Obecním úřadě: PO a ST  do 17 h, ostatní dny do 15 h.

Nebo na zvláštní účet, který zřídila Obec Liptál: 

KB Vsetín č.ú. 43-5187100257/0100.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTÁL

Z  DD a ZŠ LIPTÁL
Zdravý den v Liptále se vydařil

V pondělí 15.06.2009 proběhl v 
Dětském domově a Základní škole 
Liptál projektový den „Zdravý životní 
styl“. Žáci naší školy praktické soutěži-
li ve třech družstvech. Každé družstvo 
si zvolilo svůj název a soutěžní pokřik. 
Své znalosti prokázali odpověďmi na 

otázky z oblasti správné životosprávy, 
hygieny a otužování. Rovněž se pokusi-
li sestavit zdravý jídelníček na celý den. 
Celé klání družstev posuzovala porota 
sestavená z pedagogů naší školy.

Děvčata z vyšších ročníků připravila 
pro všechny soutěžící svačinku, kte-

rá obsahovala jogurty, mléko a tmavé 
pečivo se zeleninovou pomazánkou. 
Odměnou každému družstvu byl talíř 
sušeného a čerstvého ovoce.

Příjemně prožité dopoledne jsme za-
končili sportovními aktivitami v areálu 
školy.

Děti ZŠ a praktické Liptál, 
Jalovec 30.06.2009

 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta – EVVO  v Mateřské škole v Liptále
Na začátku kalendářního roku jsme 

na výzvu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy pro podporu enviromen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
napsali projekt:
„Poznávejme a chraňme svou Zemi“.

Projekt byl úspěšný (byly vybrány jen 
tři školy ze Zlínského kraje) a získali 
jsme tak finanční prostředky na podpo-
ru enviromentálního vzdělávání dětí.

 „Hlavním cílem projektu je poznávat 
životní prostředí s důrazem na přímý 
kontakt dětí s přírodou a vytvářet tak 
základy pro otevřený a odpovědný po-
stoj dětí k životnímu prostředí.

V rámci projektu připraví a realizují 
učitelky mateřské školy nové ekový-
chovné aktivity a programy a spolu 
s dosavadními činnostmi vytvoří Školní 
program EVVO.

Projekt poskytne dětem příležitosti 
k získání a rozvoji klíčových kompe-
tencí, rozšíří zapojení rodičů a veřej-
nosti do života školky a přispěje k eko-
logizaci jejího provozu.“

A tak jsme již od poloviny května re-
alizovali aktivity stanovené v projektu.

Začali jsme třídit odpad do nových 
označených nádob včetně ukládání 
bio odpadu do kompostéru a spolu se 
Základní organizací Českého svazu 
ochránců přírody Vartovna Liptál jsme 
v rámci „Dne Země“ sbírali odpadky 
v části naší obce.

Více jsme využívali prožitkového 
učení hrou a činnostmi na zahradě. 
Na záhon jsme zaseli různou zeleninu 
a zasadili jablůňku i rybízové keře. 

Spolu s rodiči jsme se snažili vysá-
zením vrbových prutů vytvořit přírodní 
„domeček“ ke hrám, ale i přes dů-
kladné zalévání se nám pruty neujaly. 
(Zkusíme to na podzim znovu.) 

Rostou nám však bylinky na bylin-
kové skalce a těšíme se na vysázení 
„bludiště“ z keřů, tak jak jsme si ho 
společně vymysleli.

Při vycházkách do přírody jsme za-
čali sbírat a sušit jarní bylinky a také je 
lisovat do herbáře. (Sušičku a lis máme 
koupenou z finančních prostředků pro-
jektu.) 

Vydali jsme se na louku za ovečkami 
Lucinky Řezníčkové a na ranč Nelinky 
Vaculíkové. Kromě krav, býků a ko-
ziček jsme tam obdivovali hlavně dva 

koníky a také pomáhali krmit rybičky 
v rybníku.

Na statku Verunky Valchářové jsme 
ve chlévě viděli krávy, koně, ovečky, 
prasátko i kuřata.

Babička Verunky nám pak předved-
la, jak se z mléka – kýšky připravuje 
tvaroh. Odnesli jsme si ho do školky 
k odkapání a ochutnání. Pak jsme vy-
zkoušeli, jak se ze smetany šleháním 
vyrábí máslo. 

V rámci internovaného bloku „Vodní 
svět“ jsme se kromě jiných činností zú-
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častnili i výukového programu na Hájence 
v Semetíně, kde děti pozorovaly různé 
živočichy ve vodě (nejvíc je zaujal rak 
a čolek), poznávaly stromy v lese, hrály 
pohybové hry na louce a vyzkoušely si 
svou šikovnost v lanovém centru.

Na oslavu „Dne otvírání studánek“ 
/31.5./ jsme se vydali hledat pramínek 
jednoho z přítoků Rokytenky v horní 
části obce. Počasí nám přálo, a tak 
děti cestou pozorovaly ještěrky, viděly 
slepýše i srnky a ochutnaly první lesní 
jahody. Studánku jsme po překonání 
všech přírodních překážek našli a spo-
lečně vyčistili pro zvířátka.

K ukončení tohoto tématu jsme připravi-
li „Cestu za pramínkem vody“, ale pro ne-
příznivé počasí procházely děti celou cestu 
s plněním úkolů jen v budově školky. 

Při všech těchto činnostech nám po-
máhaly praktikantky Střední pedagogic-
ké školy v Kroměříži Lucie Vrlíčková 
a Věrka Zgarbová.

Ve čtvrtek 25.června odpoled-
ne jsme se spolu s rodiči a zástupci 
Obecního úřadu slavnostně rozloučili 
s dvanácti předškoláky: 

Aničkou Smilkovou
Verunkou Valchářovou
Klárkou Vinklerovou
Vítkem Fojtíkem
dorotkou Ostruškovou
Aničkou Mrlinovou
Věruškou Gojnou
Kristýnkou Zgarbovou
Janičkou Šindlerovou
Míšou Bzonkem
Románkem Freundem
danečkem Nohavicou 

Popřáli jsme jim hodně úspěchů 
ve velké škole a spolu s paní mís-
tostarostou Věrou Dostálovou předali 
vysvědčení ze školky, knížku, čokoládu 
a krásnou květinu.

Od paní učitelky Květy dostali na pa-
mátku „medaili“ s osobním přáním 
a na závěr všichni ochutnali dobroty 
z připraveného rautu. 

  P.S. Přejeme vám, ať je pro vás ško-
la pohádkou na cestě poznání a ať v ní 
vždy zvítězí dobro nad zlem.                          

FOS Lipta Liptál
22. DĚTSKÉ FOKLORNÍ DNY LIPTÁL 12.-14.ČERVNA 2009
Ve dne 12. – 14. června 2009 proběhl 

v Liptále již 22. ročník Dětských folk-
lorních  dnů. 

Záštitu nad festivalem převzali pa-
ní Alena Gajdůšková, pan Zdeněk 
Škromach a pan Libor Lukáš.

V pátek 12. 6. v 15.30 hodin byla 
zahájena výstava s názvem „…A my to 
umíme takto….“, kterou připravily děti 
z Dětského domova a Základní školy  
Liptál se svými učitelkami a tetami.

Sobotní a nedělní program začal již 
v 10.30 hod. a to hrami pro děti, kte-
ré připravila paní Hana Řehánková.  
V 11.30 hod. proběhlo oficiální přije-
tím vedení souboru, hostů a sponzo-
rů starostou obce panem Miroslavem 
Vaculíkem a ředitelem festivalu panem 
Ladislavem Michálkem. 

Hlavní dětské programy byly zaháje-
ny, jak v soboru, tak i neděli ve 14.00 
hod. V obou hlavních pořadech pro di-
váky vystoupily dětské soubory z blíz-
kého okolí.  V sobotu se představily sou-
bory: Malý Beskyd ze Zubří, Vizovjánek 
z Vizovic, Děcka ze Skoronic, Děcka 
z Hošťálkové, Cimbálová muzika Malý 
Vsacánek ze Vsetína a domácí Malůšata 
a Malá Lipta. V neděli pak soubory: 

Dřeváček z Otrokovic, Podskalaček 
z Rožnova pod Radhoštěm, Vsacánek 
ze Vsetína, Cimbálová muzika Malý 
Jaloveček z Hovězí a domácí Malůšata 
a Malá Lipta. V nedělním progamu ta-
ké zazpívala vítězka loňského ročníku 
„Zpěváček 2008“ Aneta Juřičková. 

Součástí hlavního programu by-
la i pěvecké soutěž „O liptálského 
ptáčka zpěváčka“, ve které si za-
zpívaly děti z jednotlivých souborů 
Zúčastnilo se jich celkem 32. Porota 
ocenila všechny zpěváčky za odva-
hu a velmi je pochválila za krásný 

zpěv. Proto se vítězi stali všichni. Ale 
i přesto ocenila v sobotu v 1. katego-
rii Annu Mrlinovou ( 5. – 9. let ) ze 
souboru Malůšata   a v neděli Věru 
Gojnou také z Malůšat a v 2. kate-
gorii ( 10. - 15.- let ) v sobotu Lenku 
Mrlinovou z Malé Lipty. Neděle mě-
la dva vítěze a to Lucii Vaňkovou 
ze Vsacánku a Pavla Mrlinu Malé 
Lipty.

Jelikož nám počasí přálo, věříme, 
že se dětem a divákům v Liptále lí-
bilo a zároveň vás všechny zveme na  
jubilejní 40. MFF Liptálské slavnosti 
2009.         Andrea Čalová
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PŘIPRAVOVANÝ PROGRAM 
40. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu

 Liptálské slavnosti 2009
ÚTERÝ  25. 8. 2009  
  Příjezd prvních zahraničních souborů
STŘEDA 26. 8. 2009 
 10.00 Návštěva Valašského muzea v přírodě 
  – Rožnov p. Radhoštěm (dále jen VMP) 
 15.00 Dostaveníčko před radnicí - Vsetín
ČTVRTEK 27. 8. 2009 
 10.00 Návštěva VMP
 14.00 Kulturní vystoupení v Dom. důchodců v  
  Podlesí
 17.00 Kulturní odpoledne v Panské zahradě Vsetín
 20.00 Folklorní večer v Parkhotelu Všemina
PÁTEK  28. 8. 2009 
 10.00 Návštěva VMP
 13.00 Kulturní vystoupení v Domově důchodců v Podlesí
 15.00 Dostaveníčko před radnicí – Vsetín
 18.00  Kulturní program v obci Hovězí
 19.00 Družební večer Kulturní areál Liptál 
  (dále jen KA)
 20.00 Folklorní večer v Parkhotelu Všemina
SOBOTA 29. 8. 2009                                     
 09.00 KA – zkoušky nástupů o odchodů hl. pořadů
 10.00 KA – zahájení řezbářských dnů
  - tématické zaměření na liptálskou přírodu –  
  Český svaz och. přírody Vartovna Liptál,  
  zámek
  - výstava ručních prací – košíčky 
  pí. Dana Kuchařová, zámek
 10.30 Zahájení výstavy prací Jana Kobzáně, malíře  
  a spisovatele, liptálského rodáka
 11.00 Přijetí u pana starosty obce Liptál
 13.00 KA – sraz liptálských rodáků 
 14.00 Hl. dětský program – zpěvy a tance bez hranic
 15.00 První blok zahraničních souborů
 16.00 Senioři a Rokytenka Lipta s hosty (Velká  
  Bystřice, Vsacan-senioři)
 17.00 Druhý blok zahraničních souborů

 18.00 Třetí blok zahraničních souborů (Němčice n.  
  Hanou s hosty: Kypr, Polsko, Maďarsko,  
  Slovensko)
 19.00 Přehlídka kostýmů – TDP Lipta, a.s.
 19.15 Břišní tance KIRKE
 19.30 Fleret s Jarmilou Šulákovou
 20.15 FoS Lipta Liptál a OLŠAVA Uherský Brod s  
  primášem Lubomírem Málkem
 21.30 Orchestr lidových nástrojů s primášem Mirko  
  Dudíkem a taneční skupina Čarovné ostrohy
 22.15 Čtvrtý blok zahraničních souborů
 23.30 OHŇOSTROJ
 24.00 TANEČNÍ ZÁBAVA
NEDĚLE 30. 8. 2009
 08.30 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele
 09.00 Zkoušky nástupů a odchodů
 10.00 Bohoslužby v Českobratrsko evangelickém  
  kostele
 13.30 Slavnostní defilé obcí
 14.30  Koncert dechové hudby v KA
 15.00 GALAPROGRAM 40. ročník MFF LS 2009
 17.30 Stihl Timbersport – mistr republiky Jan Svo 
  boda, Liptál 
 18.00 Večerní zábava
PONDĚLÍ 31. 8. 2009
 13.00 Vystoupení pro seniory – Vsetín U Hřiště
 15.00 Dostaveníčko před radnicí – Vsetín
 19.00 Závěrečná družba Liptál 
ÚTERÝ 1. 9. 2009
  Odjezd zahraničních souborů

POZVANÍ ZAHRANIČNÍ HOSTÉ:
ŠPANĚLSKO, LITVA, KONGO-M.Bunda, LOTYŠSKO, 

MAĎARSKO, SRBSKO, RUSKÁ FEDERACE, UZBEKI-
STÁN, INDONÉSIE A SLOVENSKO - OLUN Mirko Dudí-
ka + Čarovné ostrohy; Liptovská Teplička, Humenné

Ladislav Michálek, Červenec 2009

Výzva o zapůjčení Kobzáňova díla
Kdo z občanů vlastní a mohl by do-

časně zapůjčit jakákoliv díla (obrazy, 
rytiny apod.) Jana Kobzáně, přihlaste 
se laskavě na OÚ Liptál starostovi obce 
tel.: 571 438 074, 604 205 471. U pří-
ležitosti 40. ročníku MFF Liptálské 

slavnosti bude v zasedací místnosti 
obecního úřadu instalována výstava to-
hoto valašského umělce, kdy si zároveň 
připomeneme 50 let od jeho úmrtí. 
Místo výstavy je střeženo bezpečnost-
ním systémem.       Děkujeme

Sraz rodáků
V sobotu 29. srpna 2009 se ve 13 

hodin uskuteční v kulturním areálu 
setkání rodáků, které tímto srdečně 
zveme. Zároveň prosíme touto ces-
tou občany Liptálu, aby jim to dali 
ve známost.
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Praha, Liptál - Nejlepším českým 
dřevorubcem se v neděli (24.05.2009) 
stal Jan Svoboda z Liptálu. Zvítězil 
v soutěži Stihl Timbersports, která je 
mistrovstvím ČR v dřevorubeckém 
sportu. Šestý ročník se konal v praž-
ských Žlutých lázních. Vítěz porazil 
dalších 13 finalistů v pěti disciplínách 
řezání dřeva ruční i motorovou pilou 
a sekání sekerou.

(Více v dalším vydání Liptálského 
zpravodaje)

Mladá Fronta Dnes, 25.05.2009

Jan Gerža mistrem republiky

Valašští karatisté na MR třináctkrát zlatí
Radek Ostruška (10 let) z Liptálu jedním z nich

družstvo hochů Střední průmyslo-
vé školy strojnické Vsetín v minulých 
dnech reprezentovalo Zlínský kraj v re-
publikovém kole v silovém čtyřboji. 
Hostil ho Frýdek-Místek.

V konkurenci 16 družstev z celé ČR 
se průmyslováci neztratili. Obsadili 
pěkné 6. místo a člen družstva Jan 
Gerža po vítězství v krajském kole 
nenašel ani v této soutěži přemožitele 
a stal se přeborníkem ČR. Navíc 
v jednotlivých disciplínách získal jed-
nu stříbrnou (svisy vznesmo) a dvě 
bronzové (tlaky činkou a shyby) me-
daile. Školu dále reprezentovali Daniel 
Gerža, Michal Psota a Jaroslav Fusek.

Jalovec 26.05.2009
I když jsou Honza a Daniel Geržovi 

„Liptalany“ jen napůl (po otci Janu 
Geržovi z Háje) a bydlí na Vsetíně, oba 
jsou tady jako doma i s rodiči i u babič-
ky Aleny Geržové. Honza Gerža ale do-
sáhl letos takového zaslouženého spor-
tovního úspěchu, že stojí i nám všem 
za povšimnutí. Soutěží se zúčastňoval 
už v minulosti, stále na sobě hodně pra-
coval a teď může slavit úspěch.  Proto 
Honzovi blahopřejeme nejen k tomu 

(níže zveřejňujeme bližší informace), 
ale i k úspěšně složené maturitní zkouš-
ce v květnu! Ještě uvádíme, že Honza je 
zároveň členem v Liptále již dobře zná-
mého kytarového dua s Jarou Londou, 

vystupovali již několikrát v Liptále 
při koncertech v evangelickém kostele 
i na Liptálských slavnostech. S kapelou 
působí ve Valašském Meziříčí a okolí, 
v těchto dnech vystupovali na známém 
Gulášfestu. 

Tak tedy Honzo i Dane, blahopřejeme 
a jen tak dál!         Jana Vráblíková

Nejlepší český dřevorubec je z Liptálu

Zleva Michal Psota, dan Gerža, učitel Zdeněk drga, přeborník republiky Jan 
Gerža a Jaroslav Fusek.

Do Valašského Meziříčí se v sobotu 
30. května 2009 sjeli nejlepší bojovníci 
tradičního karate z celé vlasti. Konalo 
se tam mistrovství ČR, na němž zástup-
ci oddílů z našeho okresu potvrdili, že 
u nás hrají prim. 

Reprezentanti SKP Vsetín vybojovali 
19 medailí (9 zlatých, 8 stříbrných, 2 
bronzové).

A jedním z držitelů zlata pro pro 
SKP Vsetín se stal v kategorii: mladší 
žáci kata: Radek Ostruška z Liptálu! 
(Druhý byl Martin Káčer, Vsetín, a třetí 
Dominik Prokeš, Valtice.) 

Moc blahopřejeme k takovému úspě-
chu v útlém věku a přejeme do budouc-
na více úspěchů!

Z Jalovce 9.6.2009 
vybrala Jana Vráblíková

Turnaj 
mužů v kopané

Fotbalový klub Liptál 
pořádá v sobotu 1. srpna 2009 

turnaj mužů v kopané 
za účasti mužstev: 

FK Liptál, FC Semetín, FC Lhota, 
SK Jasenná. 

Začátek turnaje je ve 12:30 hodin, 
občerstvení zajištěno. 

Po skončení turnaje následuje diskotéka.
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Tradiční soutěž hasičských družstev v Liptále

10 .Valašský  Bigbeat fest 2009 - Klání o zlatou desku 

V podtitulu můžeme ještě číst: 
O pohár starosty obce Liptál a soutěž 
velitelů hasičských družstev O pohár 
starosty SDH Liptál. Uskutečnila se  
v sobotu 4. července 2009, 14 hodin,  
na místním fotbalovém hřišti, v roce 
104. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Liptále. Počasí přálo, 
byl připraven i guláš a další občerstve-
ní a tak zdárnému konání nekladlo nic 
překážky. Zde jsou výsledky:

Soutěž hasičských družstev - muži

1. Lhotsko u Vizovic
2. Lutonina
3. Bystřička
4. Rokytnice, Vsetín
5. Liptál I
6. Bělá pod Pradědem
7. Jasénka, Vsetín
8. Liptál II
9. Jasenná
10. Město, Vsetín
11. Semetín

Soutěž velitelů družstev - muži

1. Jančík Miroslav, Jasenná
2. Lukáš Michal, Bystřička
3. Daňa Stanislav, Lutonina
4. Smetana Jiří, Lhotsko 
 u Vizovic
5. Melichařík Aleš, Rokytnice,   
 Vsetín
6. Mikulec Miroslav, Liptál I
7. Kocúr František ml., Bělá pod   
 Pradědem
8. Burianec Martin, Jasénka, Vsetín
9. Šimara Roman, Liptál II

10. Zapalač Adam, Vsetín - Město
11. Kotrla Tomáš, Semetín

Soutěž hasičských družstev - ženy
1. S.R. Horný Kelčov
2. Jarcová
3. Semetín
4. Liptál
5. Huslenky
6. Město, Vsetín

Soutěž velitelů družstev - ženy
1. Černochová Michaela, Jarcová
2. Geržová Vladimíra, Liptál
3. Strižová Lubomíra, S.R. Horný  
 Kelčov
4. Bílková Lenka, Semetín
5. Brhlíková Lucie, Huslenky
6. Kozmíková Pavlína, Vsetín -   
 Město

Jana Vráblíková

Open-air festival Valašský bigbeat 
fest proběhl 17. července 2009 v areálu 
liptálského přírodního kulturního areá-
lu. Oblíbeny rockový podnik pořádalo 
místní občanské sdružení Sára Liptál, 
jež si v rámci jubilejního desátého roč-
níku připravilo zajímavou doprovodnou 
akci. 

Na začátku dubna vyhlásilo soutěž 
pro začínající kapely nazvanou O zla-
tou desku Valašského bigbeat festu. 
Vítěz - skupina Szkrat (551 hlasů) 
- vystoupila v liptálském amfiteátru 
po boku takových kapel jako Wohnout 
či Premiér. Navíc získali zaplacenou os-
mihodinovou frekvenci v profesionál-

ním nahrávacím studiu. „Zájem skupin 
byl velký, přihlásilo se 14 kapel, což 
nás samozřejmě velmi těší. Neposílali 
pouze přihlášky, ale i další zajímavé 
materiály. Komunikace prostřednictvím 
webu a mailů se nám dobře osvědčila, 
chtěli bychom ji ještě dál rozšířit“, řekl 
hlavní organizátor Petr Vaculík. 

V pátek tedy v Liptále kromě vítě-
zů soutěže zahrál Wohnout, oblíbe-
ný Premiér, revival skupiny Iné Kafé 
(In Formace) a známý šoumen Ruda 
z Ostravy. Ten například připravil ori-
ginální video upoutávku, kterou můžete 
vidět na internetu. „Pro příště uvažuje-
me, že bychom pozvali ještě další ne-

hudební osobnosti,“ uvedl Petr Vaculík. 
Záštitu nad festivalem Valašský Bigbeat 
fest převzali poslanec parlamentu ČR 
pan Jiří Janeček a člen Rady Zlínského 
kraje Mgr. Josef Slovák. Návštěvníci se 
automaticky zakoupením slosovatelné 
vstupenky dostali do hry o ceny v hod-
notě 15.000 Kč.

Na webu www.valsskybigbeatfest.
cz najdete kromě originální upoutávky 
a podrobných informací ze zákulisí 
festivalu i seznam a skladby soutěžících 
formací. 

Ve spolupráci s Petrem Vaculíkem 
Jana Vráblíková
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Aktuální zpráva: Liptálští hasiči v Bělé pod Pradědem

Kácení Máje
O jeho stavění jsme psali v minu-

lém čísle zpravodaje. Měsíc uplynul 
a aby bylo dostoupeno tradici, museli 
jsme ho na konci května, pokud vydrží, 
i „skácet“. A tak se také stalo - v sobotu       
30. května 2009 jsme se sešli v přátel-
ské pohodě s posezením v uvolněné 
hasičské zbrojnici, protože počasí bylo 
opravdu nejisté. 

A bylo tam moc dobře, voněl guláš, 
čepovalo se pivo, hrála liptálská de-
chovka, kdy si někteří její členové mu-
seli stále říkat: teď jsem za hasiče, teď 
za hudbu! Střídali se s Otíkem Gojným, 
besedovalo se, i nějaká ta sranda se 
udělala, sem tam se našly v bočnici 
i další valašské nápoje, pohoda, tak jak 
to k „dědině“ a lidem v ní patří se vším 
všudy. 

A pak, když už se sešeřívalo,  došlo 
i na ten Máj! Za dodržování přísných 
bezpečnostních opatření měl být pod-
řezán. Jenže opatření byla tak bezpeč-
nostní, že se to Mirku Mikulcovému 
nějak na a ne podařit. Co také uřezat 
s obráceným plátem? To ví každý - nic! 
A tak Mirek nastartoval kolo a frr před 
užaslýma očima přihlížejících zvědavců 
domů pro jiné a dokonalejší „kácecí“ 
zařízení. No srandy jsme opravdu užili! 
Pak jsme ho, padlého, ještě jednou doo-
pravdy změřili pásmem, jelikož se po-
malu uzavíraly sázky, kolik to opravdu 
vlastně měl stojící. A došli jsme za pří-
tomnosti mnoha svědků k závěru - nechť 
je zaznamenáno v kronikách - né, že jen 
na výšku, ale i na délku měl 25 m!

Tak jako tak byl výjimečný! 
Kdo nebyl, může litovat! Ale není 

všem dnům konec, však tato akce díky 
hasičům probíhá každý rok!

Jana Vráblíková, 
foto Štěpánka Cedidlová

Naši hasiči se ve dnech 17. a 18. čer-
vence 2009 zúčastnili soutěže v Bělé 
pod Pradědem (Domašov). Také zde 
mohli slavit úspěch a dovezli si domů 
poháry za muže (3. místo) i za druž-
stvo žen (3. místo). Tento dvoudenní 
zájezd byl také tak trochu za odměnu 
a byl nejen hasičský, ale i muzikantský, 
protože hasiči naložili kromě svých 
soutěžních hasičský potřeb i dvě „své“ 
kapely: Liptalanku a sk. 1+1! Vyráželo 
se brzy ráno, protože v sobotu dopo-
ledne se soutěžilo: Odpoledne ale při-
praveným programům včetně dětského 
dne bohužel nepřálo počasí. Za vydat-
ného deště a za doprovodu harmoniky 
sk.1+1 se alespoň roztočilo hasičské 
„kolo štěstí“ pod připravenými přístřeš-
ky. Velmi příjemné a milé společně 
posezení „Domašováků“ s Liptalany 
a s Liptálskou dechovku (velké poděko-
vání!) pak pokračovalo v místní restau-
raci U Cimbury. Oživily se vzpomínky, 
upřesnily se rodinné vazby, mladí byli 
představeni starším a opačně, zatan-
covalo se, zazpívalo. Ráno jsme se už 
všichni vydali na cestu k domovu. A jak 

to na správném zájezdě musí být, nesmí 
chybět ani návštěva a poznání jiných 
nových míst - prohlédli jsme si ještě 
hrad Bouzov a Javořičské jeskyně, zde 
již opět díky počasí byl chládek vítaný. 
V pořádku a dobré pohodě byli všichni 
v neděli navečer doma. Poděkování 

patří panu Fialovi, starostovi hasičů 
v Liptále, za organizaci tohoto moc 
pěkného zájezdu!

Blahopřejeme všem hasičům k do-
saženým úspěchům a v Liptále, nebo 
jinde, nashledanou příští rok!

Jana Vráblíková

Soutěž v Semetíně
Sportovní hasičské léto pokračovalo 

i pro náš SDH 11.07.2009 v Semetíně! 
Muži zde získali v soutěži „O širák 
starosty okrsku č.1, Vsetín“  1. místo! 
Blahopřejeme!

Další umístění: 2. SDH Vsetín Město, 
3. SDH Semetín, 4. SDH Jasenka, 5. 
SDH Janová, 6. SDH Rokytnice.
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Posádka EL TORO Teamu druhá na Rábakös Kupa CCR – Hungary

Fotbalové utkání roku v Liptále

Závěr letní přípravy, hokejisté VHK vyhráli až na penalty

Utkali se v něm hokejisté současné 
sestavy Valašského hokejového klubu 
(VHK) Vsetín (v zeleném) s fanoušky 
(v červeném). Akci organizovali fa-
noušci a spíše v kamarádském či „he-
cařském“ duchu a byla o to zajímavější, 
že mnozí známe hokejisty jen z ledu ve 
výstroji a s přilbami a takto „z blízka“ 
je ani nepoznáváme. Velké poděkování 
patří správci Milanu Gavendovi, Karlu 

Březáčkovi a liptálským fotbalistům, že 
ochotně k této akci v „okurkové sezo-
ně“ připravili a zapůjčili liptálské hřiště 
s příslušenstvím. Akce měla velký ohlas 
i u hokejistů i u přespolních fanoušků, 
všem se u nás líbilo, a i když zpočát-
ku byl malým zádrhelem výčep piva 
(nestíhali), akce proběhla bez jakých-
koliv problémů. Svědčí o tom i to, že 
vyhlášený nejlepší hráč zápasu „Zelí“ 

na sebe ihned oděl triko se znakem 
Liptálu, které obdržel jako odměnu. 
Třeba si akci za libého závanu od udír-
ny s Hruškovým kabanosem ještě u nás 
zopakujeme. Připojujeme článek, který 
je zveřejněn na oficiálních webových 
stránkách VHK Vsetín www.hc-vsetin.
cz a několik fotografií.

Jana Vráblíková

Fanoušci Vsetín – VHK Vsetín 3:3, 
na penalty 3:5

Střelci branek: Hadvi „slepica“ 2, 
sui – Ašer 2, Haschka

Žluté karty: Daniel Vaněk
Sestava VHK: Augusta – Kubo, 

Bezouška, Haschka, Plšek, Ševčík, 
Kurtin, Vaněk, Gergela, Zavrtálek, 
Mikeš, Tesařík, Ašer, Knebl. 

Hokejisté Valašského hokejového klu-
bu (VHK) vítězně zakončili letní dřinu 
a ve svém třetím fotbalovém zápase opět 
dokázali zvítězit. Tentokrát se ale na cen-
né vítězství pořádně nadřeli, vedli sice už 
2:0 a posléze i 3:2 ale fanoušci vždy do-
kázali srovnat. V závěrečném penaltovém 

rozstřelu přece jen zachovali chladnější 
hlavu a připsali si třetí vítězství.

Zhruba 200 fanoušku na hřišti 
v Liptále bylo zvědavo, jak si Vsetínští 
hokejisté povedou na fotbalovém tráv-
níku. Nevedli si špatně. Utkání se hrálo 
na skvěle upraveném terénu a hned 
od začátku měli mírně navrch hokejisté. 
První půle tak skončila nejtěsnějším 
vedením hokejistů.

Druhý poločas začali fanoušci lépe, 
pět minut před koncem ale opět dokáza-
li vsetínští hokejisté strhnout vítězství 
na svou stranu. 

Když už to vypadalo, že si hokejisté 
připíšou další výhru, vypil si svůj ka-

lich hořkosti do dna Vaněk, v pokuto-
vém území fauloval kapitána fanoušku 
Zelího. Nejen, že dostal jedinou žlutou 
kartu zápasu, ale z následného poku-
tového kopu bylo vyrovnáno. Naštěstí 
pro Vaňka si jeho spoluhráči lépe po-
radili s penaltovým rozstřelem a mohli 
tak oslavit třetí vítězství. Což po zápa-
se se smíchem kvitoval kouč Hlobil, 
„výhra mi udržela pozici, jsem za ni 
rád.“ Nejlepšími hráči byli vyhlášeni 
fanoušek Zelí a hokejista Jakub Ašer, 
střelec dvou branek. Velké poděkovaní 
„městu“ Liptál za skvěle uspořádanou 
akci.

Michal Veselý (Vizovice)

Posádka  EL TORO Teamu, Petr 
Vaculík a Honza Malý, se v o víkendu 
9. – 10. května zúčastnili druhého pod-
niku Maďarského mistrovství v Cross 
country rally v Rábakös Kupa, kde 
ve své kategorii obsadili krásné druhé 
místo. 

Samotná příprava probíhala 6 týdnů, 
kdy vůz Kia Sportage prošel přípravou 
a změnou kabátu. „Naše výhoda je 
v Honzovi, je mechanikem a spolujezd-
cem v jedné osobě“, řekl Petr Vaculík. 

Soutěž fakticky začala dvěmi selek-
tivními sektory o délce 43 a 45 km. 
„Trať první zkoušky byla rozbitější 
a pomalejší, kdežto druhá se jevila 
rychlejší. Postupně jsme se rozjížděli, 
zvykali jsme si na přechody povrchů“, 
řekl Vaculík. 

V neděli program závodu obsahoval 
tři selektivní sektory a jeden servis. 
„Bohužel převodovka a její druhý rych-
lostní stupeň zahrozila. Bylo to jasné, 
dvojka je kvalt, který potřebujeme nej-
víc. Zvolnili jsme, tak abychom dojeli 
do cíle selektivního sektoru. Po obhlíd-

ce jsme se rozhodli pokračovat a bojo-
vat o dojetí“, řekl Honza Malý.

Na poslední selektivní sektor by-
lo rozhodnuto, že posádka EL TORO 
Teamu vezme forfight, za, který násle-
dovala penalizace a propad na druhé 
místo ve skupině H. „Prohráli jsme 
s Opelem Antara Szalay dakar Teamu, 

s autem, které má 285 koňských sil,“ 
uzavřel Vaculík.

Celkově závod vyhrál Mirek Zapletal 
a Tomáš Ouředníček s Mitsubishi Strakar, 
před Palikem a Daraszim na Nissanu. 
Třetí Korda s Tothem na Nissanu měl už 
11 min odstup.

  Petr Vaculík


