
V dnešním čísle najdete:
● Z jednání zastupitelstva   ● Informace OÚ
● Kanalizace a daň z nemovitosti ● Mají Češi Holanďanům co nabídnout?
● Společenská kronika   ● Slavnostní otevření rozhledny

Srpen - Říjen 2009

10. výročí klubu volejbalových nadšenců Liptál

LiptáL - vesnice roku 2006

Společné foto, 10. výročí založení klubu. Tak jsme tenkrát začínali a na dresech nešetřili.

Turnaj Liptál 2003. Turnaj smíšených družstev Liptál 2003.
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
USNESENÍ ZO č. 19 ze dne 

09. 09. 2009
ZO Liptál:

- schvaluje ověřovateli zápisu Ing. 
Jiřího Halu a Milana Bořutu

- schvaluje členy návrhové komise: 
předseda Eva Krausová a člen 
komise Mgr. Marie Machalová

- schvaluje zápis č. 18 ze dne 
24.06.2009 

- bere na vědomí kontrolu plně-
ní usnesení ZO č. 18 ze dne 
24.06.2009 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 31 ze 
dne 20.07.2009 a č. 32 ze dne 
24.08.2009 

- schvaluje zahrnout uvedené loka-
lity (viz příloha č. 6 zápisu) do 
projednávání nového územního 
plánu obce Liptál

- neschvaluje zahrnout uvedené lo-
kality (viz příloha č. 6 zápisu) 
do projednávání nového územního 
plánu obce Liptál

- schvaluje II. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2009

- bere na vědomí informace o přípravě 
na akci: Liptál – kanalizace 

- schvaluje konání setkání „Lipťáků“ 
v kulturním zařízení OÚ Liptál dne 
12.09.2009

- schvaluje konání kulturní akce 
Rocková noc, pořádanou Agenturou 
Sírius dne 19.09.2009  v kulturním 
areálu obce Liptál, za podmínek 
stanovených ve Smlouvě o pronájmu 
Kulturního areálu

- bere na vědomí informace o možném 
umístění fotovoltaických panelů 
na střeše ZŠ Liptál

- schvaluje zaslání vybrané částky 
na povodňovou sbírku obci Hod-
slavice a z rozpočtu obce Liptál 
schvaluje částku 10.000,- Kč na tuto 
sbírku

- bere na vědomí informace starosty 
obce o zubní ordinaci a průběhu       
40. ročníku Liptálských slavností

- bere na vědomí výsledky výběro-
vého řízení k veřejné zakázce 
na služby „Podlahářské práce – 
Mateřská školka Liptál“, kde jako 
nejvýhodnější byla vybrána nabídka 
pana Josefa Juřičky, Leskovec 

- bere na vědomí výsledky výběrového 
řízení k veřejné zakázce na „Upgrade 
pracoviště pro obec Liptál“, kde jako 
nejvýhodnější byla vybrána nabídka 
firmy VK NET Vsetín

- bere na vědomí informace o před-
nášce „Zelená úsporám“, která 
proběhla 03.09.2009 v kulturním 
zařízení při OÚ Liptál

Usnesení ZO Liptál č. 20 ze dne 
26. 10. 2009

ZO Liptál :
- schvaluje ověřovateli zápisu Jana 

Mrnuštíka a Ing. Miroslava Hrádka
- schvaluje členy návrhové komise: 

předseda Eva Krausová a člen 
komise Mgr. Marie Machalová

- schvaluje zápis č. 19 ze dne 
09.09.2009 

- bere na vědomí kontrolu plně-
ní usnesení ZO č. 19 ze dne 
09.09.2009 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 33 ze 
dne 21.09.2009 a č. 34 ze dne 
22.10.2009

- bere na vědomí informace o pří-
pravě nového územního plánu obce 
Liptál

- schvaluje zařazení žádostí do nového 
územního plánu obce Liptál:

   - Rostislav Gerža, Bělotín – změna 
využití území na plochu k bydlení 
v rozsahu 1 rodinného domu

   - MUDr. Hana Blanarčíková, Liptál 
– změna využití území na plochu 
k bydlení v rozsahu 1 RD      

- neschvaluje zařazení žádosti do 
nového územního plánu obce Liptál:  
- Renata Biskupová, Bělotín - 
změna využití území na plochu 
k bydlení 

- bere na vědomí návrh změny č. 7 
územního plánu sídelního útvaru 
Liptál.

- schvaluje v rámci společného 
jednání o návrhu změny č. 7 ÚP,  
změnu č. 7 – 5 „Valatrans“ zmenšit 
plochu zastavitelného území dle 
návrhu nového územního plánu – 
viz příloha.

- schvaluje uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dobrovolných příspěvků 
na realizaci projektu „Čistá řeka 
Bečva II“ podle rozpisu uvedeného 
ve smlouvě s tím, že po ukončení 
výběrových řízení a vydání roz-
hodnutí o dotacích včetně uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotací ze 
státního rozpočtu ČR, bude rozpis 
upraven na skutečné, veřejnou 
soutěží potvrzené, smluvní hodnoty 
za použití stejného způsobu výpočtu 

podílů nákladů jak je uvedeno 
ve výše uvedené důvodové zprávě

- pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy 

- schvaluje ponechání koeficientu 
daně z nemovitostí ve stejné výši 

- schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací 
listině Základní školy Liptál 
s účinností od 01.11.2009

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací 
listině Mateřské školy Liptál 
s účinností od 01.11.2009

- schvaluje čerpání z rezervního fondu 
Mateřské školy částky 3.200,- Kč 
a 2.006,- Kč a částky 650,- Kč pro 
nadační fond Sidus

- schvaluje nájem Kulturního zařízení 
pro výuku karate dětí ze Základní 
školy

- schvaluje zvýšení úvazku kuchařky 
pro vedlejší hospodářskou činnost 
v ZŠ Liptál o 0,05

- bere na vědomí informace o předání 
finančních příspěvků na povodňové 
škody městu Hodslavice ve výši 
33.682,- Kč a na sbírku pro gy-
nekologicko-porodnické oddělení 
Nemocnice Vsetín ve výši 2.675,- Kč

- bere na vědomí informace o mož-
nosti uspořádání výběrového řízení 
na obsazení zubní ambulance 
v Liptále

- bere na vědomí informace o ukon-
čení výstavby kolumbária a přípravě 
urnového háje

- bere na vědomí informace o ote-
vření rozhledny na „Vartovně“ dne 
17.11.2009

- schvaluje Smlouvu darovací 
na poskytnutí finanční částky, kde 
se Obec Liptál zavazuje poskytnout 
Obci Seninka dar ve výši 50.000,- 
Kč za účelem podpory rozvoje 
cestovního ruchu a pověřuje starostu 
obce podepsáním Smlouvy

- bere na vědomí informace o změně 
trasy autobusu od Jasenné v 7.00 
hodin, který bude zajíždět ke škole 
a bude pokračovat po staré cestě 
na Vsetín

- bere na vědomí vítání občánků 
v zasedací místnosti OÚ Liptál 
08.11.2009 a posezení s důchodci 
v kulturním zařízení dne 28.11.2009

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál

- bere na vědomí skončení jednání 
ve 20.20 hodin

Miroslav Vaculík, 
starosta
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Kanalizace a daň z nemovitosti

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
08.11. ne Vítání občánků Občanská komise Liptál, Obec VZM
28.11. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ
29.11. ne Adventní koncert ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE
05.12. so Mikulášská jízda FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
05.12. so Mikulášská zábava SDH Liptál KZ
10.12. čt Besídka DDaZŚ Liptál DDaZŠ Liptál KZ

12.12. so 6. Mikulášský volejbalový turnaj smíšených 
družstev 2009

Klub volejbalových nadšenců Liptál Tělocvična 
ZŠ Liptál

12.12. so Vánoční posezení u cimbálu FoS Lipta KZ 2009

26.12. so Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

V minulém vydání zpravodaje jsme 
Vás informovali o přípravách projek-
tu odkanalizování naší obce v rámci 
„Čisté řeky Bečvy II“.

Zastupitelstvo obce na svém veřej-
ném zasedání dne 24.6.2009 řešilo dvě 
možnosti dalšího osudu kanalizace 
v Liptále:
1) od celé akce ustoupit a případně se 

pokoušet samostatně o získání do-
tace s vyšším procentem poskytnuté 
dotace

2) pokračovat v projektu v rám-
ci Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko (SOMV)

Rozhodnutí zastupitelstva bylo jed-
noznačné. Pokračovat v projektu 
„Liptál - kanalizace“ v rámci „Čisté 
řeky Bečvy II“. Je třeba opětovně zdů-
raznit, že nevybudování kanalizace by 
znamenalo přenesení problémů s likvi-
dací odpadních vod na samotné občany 
a v takovém případě by to samozřejmě 
znamenalo nejen starosti s vyřizováním 
povolení, ale i nemalé finanční výdaje. 

Již tehdy bylo jasné, že zajištění 
financování celé akce bude velmi slo-
žité, bude vyžadovat těžká a mnohdy 
nepříjemná rozhodnutí. Na posledním 
zasedání ZO 26.10.2009 byla před-
ložena Sdružením obcí Mikroregionu 
Vsetínsko Smlouva o poskytnutí dobro-
volných příspěvků na realizaci projektu 
„Čistá řeka Bečva II“. Z této smlouvy 
jsou již jasná čísla a z toho plynoucí 
finanční výdaje pro obec, abychom 
mohli celou akci nejen provést, ale 
i zaplatit.

Finanční náklady Liptál - kanalizace:
Celkové náklady na akci:
 161 222 000,- Kč
Dotace 120 013 000,- Kč
Vlastní zdroje obce Liptál
 41 209 000,- Kč

Částka 41 209 000,- Kč pro naší obec 
je rozdělena do splátek v létech 2009 – 
2024 a to následovně:

1.  již uhrazeno 318 000,- Kč
2.  2009 100 000,- Kč
3. 2010 1 548 000,- Kč
4. 2011 951 000,- Kč
5.  2012 1 487 000,- Kč
6.  2013 2 198 000,- Kč
7. 2014 2 300 000,- Kč
8. 2015 2 329 000,- Kč
9. 2016 2 515 000,- Kč
10. 2017 3 087 000,- Kč
11. 2018 3 182 000,- Kč
12. 2019 3 279 000,- Kč
13. 2020 3 576 000,- Kč
14. 2021 3 644 000,- Kč
15. 2022 3 604 000,- Kč
16. 2023 3 549 000,- Kč
17. 3024 3 542 000,- Kč
Splátky v letech 2009 – 2016 jsou 

nižší, protože v těchto letech obec splá-
cí úvěr na vodu ve výši 3 mil. Kč 
(do roku 2012 ), základní školu ve výši 
1 mil. Kč (do roku 2012) a plynofikaci 
ve výši 6 mil. Kč (do roku 2016 ).

Čísla jsou jasná a jasné také je, že 
výstavba kanalizace je největší inves-
tiční akcí v obci. Čekat finanční pomoc 
od státu za současné ekonomické situ-
ace, tak tomu asi nikdo nevěří, spíše 
jsme neustále upozorňováni na menší 

daňové příjmy. Návrhy na uspořádá-
ní sbírky od občanů nejsou asi také 
tím nejlepším řešením. Všechny tyto 
okolnosti donutily zastupitelé uvažovat 
reálně a především zodpovědně. Bylo 
by velmi jednoduché dnes podepsat 
smlouvu, ale již předem vědět, že zajiš-
tění splácení úvěru je nereálné. 

Především v souvislosti s výstavbou 
kanalizace přistoupili zastupitelé k otáz-
ce daně z nemovitosti. Vládní zákon, 
týkající se protikrizových opatření mimo 
jiné říká: daň z nemovitosti se oproti 
roku 2009 zdvojnásobí. Zvýšení daně 
se netýká majitelů orné půdy, zahrad, 
travních porostů. 

Rozhodnutí zastupitelů nebylo jed-
noduché. Zvýšení daně z nemovitosti 
postihne každého z nás. Při současné 
ekonomické situaci, kdy dochází ke sni-
žování platů, nejsou zvyšovány důcho-
dy, to bude pro většinu občanů zásah 
do rodinného rozpočtu. S vědomím, že 
nám v této situaci nikdo nepomůže, 
jsme přistoupili k řešení, že daň z nemo-
vitosti se oproti roku 2009 v souvislosti 
s vládním zákonem zdvojnásobí. Je to  
řešení, které by mělo zajistí především 
výstavbu a splácení úvěru pro kanaliza-
ci, ale i normální chod obce, jako např. 
provoz obecního úřadu, mateřské i zá-
kladní školy, vyvážení odpadků, údržbu 
komunikací a jiných běžných činností. 

V opačném případě bychom se opět 
museli zabývat otázkou, zda kanalizaci 
v Liptále  budovat a jak ji následně zaplatit.

Za Zastupitelstvo obce Liptál
Miroslav Vaculík, starosta

Věra Dostálová, místostarostka 



- 4 -

Svoz odpadu Liptál 2009

Czech POINT

PODĚKOVÁNÍ

Kalanetika - Tae-Bo

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

11.11.2009 a potom každý sudý týden

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
pondělí 16.11.2009 

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 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“ 
* 16.11. * 14.12.2009

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

E-BOX UMÍSTĚN NA OÚ LIPTÁL 
Na vyřazené drobné elektrozařízení je u vchodu do Obecního úřadu v Liptále 

umístěna sběrná nádoba. 

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

Děkujeme, že třídíte odpad.

Informujeme občany, že na obecním 
úřadě je zřízen Czech Point. Zde mů-
žete žádat o různé výpisy apod., spo-
lupracuje se službou Datové schránky. 
Podrobnější  informace o službě Czech 
POINT lze získat na obecním úřadě 
nebo na stránkách www.czechpoint.cz 
a www.datoveschranky.info.

Probíhá opět od října 2009 v kultur-
ním zařízení při OÚ Liptál každý čtvr-
tek od 18:30 hodin. Cvičení je vhodné 
pro všechny věkové kategorie, muže 
i ženy. Všichni jste srdečně zváni. Dal-
ší informace na tel.: 739 829 170.

Těší se na Vás 
Michaela Šťastná, Liptál 

Obecní knihovna
Obecní úřad v Liptále tímto děku-

je panu učiteli Jaroslavu Markovi za 
dlouholetou činnost v obecní knihovně 
v Liptále. Vedl ji cca 30 let nejprve ješ-
tě v prostorách zámku, poté v budově 
základní školy. Děkujeme a těšíme se 
na případnou další spolupráci v obci.

Sběrna prádla - čistírna
Obecní úřad v Liptále také velmi dě-

kuje paní Ladislavě Srněnské za sběr 
textilií pro čistírnu,  organizaci sběrny 
prádla v Liptále a návaznou spoluprá-
ci s Městskou prádelnou a čistírnou ve 
Valašském Meziříčí. Působila v ní ak-
tivně bezmála 20 let doposud. Děkuje-
me i za všechny zákazníky.

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

Poradenské a konzultační dny
České obchodní inspekce v prostorách MěÚ Vsetín

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

Živnostenský úřad Městského úřadu Vsetín oznamuje, že od října do prosin-
ce bude možné zkonzultovat jakýkoliv spotřebitelský problém s pracovníkem 
České obchodní inspekce Inspektorátu Jihomoravského a Zlínského, který bude 
uvedenou službu zajišťovat v kancelářských prostorách živnostenského úřadu.

Jedná se o problematiku vyřizování reklamací zboží a služeb, záruční lhůty, 
odstranitelné vady zboží, internetový obchod, nákup zboží na předváděcích 
akcích a podobně.

Poradenství a konzultace konkrétních případů se bude uskutečňovat vždy ve 
středu v kanceláři č. 709 v době od 10 do 15.30. V případě konzultace konkrét-
ního případu doporučujeme vzít veškeré podklady týkající se zboží či služby 
(kupní doklad, smlouva, reklamační protokol aj.)

Říjen 7.10. 14.10. 21.10.
Listopad 4.11. 11.11. 18.11. 25.11.
Prosinec 2.12. 9.12. 16.12.

Další informace lze získat na tel. čísle 571 491 201 Ing. Daniela Lukyová, 
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

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 
bezodkladně učinili na obecním úřadě, 
popř. na účet Obce Liptál číslo 6724-
851/0100, v. s. je číslo domu.

Informační centrum 
OÚ Liptál:

PONDĚLÍ a STŘEDA
8 - 11 hodin  a 12 – 16 hodin

Od 5. ledna 2009 je informační cen-
trum přestěhováno přímo do budovy 
obecního úřadu, přízemí - boční vchod 
od komunikace z Pustého.



- 5 -

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY CHOVATELE 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Mění se den zaplacení daní finančnímu úřadu 

Výzva ČEZ Distribuce, a.s.

Česká daňová správa upozorňuje da-
ňové poplatníky, kteří platí daně bezho-
tovostním převodem nebo platbou pro-
střednictvím České pošty, že dochází 
ke změně dne zaplacení, tedy dne, kdy 
je daň finančnímu úřadu zaplacena.

Dne 1. listopadu 2009 totiž vstou-
pí v platnost novela zákona o správě 

daní a poplatků, která nově upravuje 
„Den platby“. Doposud se za den plat-
by považoval den, kdy platba odešla 
z účtu poskytovatele platebních služeb. 
Od listopadu letošního roku však tímto 
dnem bude den, kdy je platba připsána 
na účet finančního úřadu. To znamená, 
že pro řádné zaplacení daní je třeba 

počítat i s časem, které budou peněžní 
ústavy potřebovat na převedení přísluš-
né částky.

U platby v hotovosti na pokladně fi-
nančního úřadu se nic nemění a dnem 
platby zůstává den převzetí hotovosti. 

Informace FÚ Vsetín
ze stránek MF ČR

Novelou zákona č. 291/2009 Sb., 
který nabyl účinnosti 1. října 2009 
je všem chovatelům hospodářských 
zvířat dána povinnost ohlásit Minis-
terstvu zemědělství umístění objektů 
sloužících k chovu zvířat (trvalé stav-
by, dočasné stavby, místa v krajině pro 
shromažďování, krmení, napájení, po-
případě manipulaci se zvířaty) do 90 
dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.

Jestliže chovatel přestane využívat 
objekt k chovu zvířat, požádá do 15 
dnů ode dne ukončení užívání ob-

jektu ministerstvo o provedení změny 
v evidenci.

Nesplněním těchto povinností se 
chovatel vystavuje uložení pokuty 
ve výši 10 000 Kč.

Další informace je možno získat:
Agentura pro zemědělství a venkov 

Vsetín, Smetanova 1484, Vsetín, od  
1. 12. 2009 Družstevní 1603, Vsetín – 
Rybníky (bývalá restaurace ASTRA). 
Telefon: 571 425 102 – 106

Ing. Jiří Kubeša, 
vedoucí AZV Vsetín

Dovolujeme si Vás požádat o po-
kácení a okleštění stromoví a jiných 
porostů v blízkosti elektrických roz-
vodných zařízení v termínu od 1. října 
do 15 listopadu 2009.

Důvodem je zabezpečení provozu 
rozvodného zařízení, zajištění bezpeč-
nosti osob, kvalitní dodávky elektřiny 
a snížení ztrát v sítích na základě záko-
na č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v planém znění.

Okleštění (ořez) dřevin, prosím, pro-
vádějte tak, aby:

- nejmenší vzdálenost větví od vo-
dičů nízkého napětí byla alespoň 1 m 
u holých vodičů, 0,5 m u izolovaného 

a kabelového vedení, u lesních a ostat-
ních stromů 0,5 m u holého, izolované-
ho i kabelového vedení s uvažováním 
ročního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení vysoké-
ho napětí, tj. pod vedením a 7 m na kaž-
dou stranu od krajních vodičů, dosa-
hovaly porosty maximální výšky 3 m 
a minimální vzdálenost větví od vodičů 
u ovocných stromů byla byla 2,1 m u ho-
lých vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení 
a 0,5 m u kabelového vedení; u lesních 
a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení 
a 0,5 m u izolovaného a kabelového ve-
dení s uvažováním ročního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení 110 kV, 
tj. pod vedením a 12 m na každou stranu 

od krajních vodičů dosahovaly poros-
ty maximální výšky 3 m s uvažováním 
ročního přírůstku.

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

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

Děkujeme Vám za spolupráci.

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

Dokončení stavby kolumbária na hřbitově v Liptále
Ke konci měsíce října 2009 bude do-

končeno a předáno k užívání nové ko-
lumbárium na hřbitově v Liptále. Jeho 
výstavba byla zahájena na základě vel-
kého množství žádostí občanů o uložení 
ostatků zesnulých na místním hřbitově 
a to právě v kolumbáriu. 

Stavba byla prováděna podle projek-
tu architekta Jindřicha Ondruše, který 

projektoval i původní kolumbárium. 
Součástí stavby je i kamenný chodník 
a osvětlení.  

Bez dotace by obec tuto stavbu ne-
zahájila. Proto poděkování patří Zlín-
skému  kraji, který z Podprogramu na 
podporu obnovy venkova poskytl na 
výstavbu finanční prostředky ve výši 
316 000,- Kč, návratná finanční výpo-

moc o Zlínského kraje je 122 000,- Kč, 
kterou  bude obec splácet po dobu dvou 
let. Vlastní prostředky naší  obce v le-
tošním roce jsou ve výši 199 000,- Kč. 

Poděkování patří také panu Karlu Ger-
žovi, který nad celou  akcí zajišťoval sta-
vební dozor.

Dostálová Věra,
místostarostka

Oznámení 
o přestěhování
Oddělení ochrany přírody a krajiny 

a oddělení vodního a odpadového hos-
podářství odboru životního prostředí 
MěÚ Vsetín, byly přestěhovány na ad-
resu: ulice 4. května 287, Vsetín (budo-
va Krajské hygienické stanice Vsetín).

V souvislosti s přestěhováním části 
odboru došlo i ke změnám telefonních 
čísel, informujte se u MěÚ Vsetín. 
Ostatní kontakty včetně adresy pro 
doručování (Svárov 1080, Vsetín) zů-
staly beze změny. 

Oznámení MěÚ Vsetín, OŽP
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INZERCE

Obecní knihovna 
v Liptále opět otevřena

Hrobnické služby
Protože si občané nemohou hroby 

kopat sami, připomínáme občanům, že 
Obecní úřad v Liptále se na hrobnických 
službách dohodl s firmou H&B Hamala 
Štěpán, 756 06 Velké Karlovice, tel.: 
737 504 087. V případě, že budete 
tyto služby potřebovat, doporučujeme 
se obracet na výše uvedenou adresu. 
Tato firma zajišťuje kompletní služby 
jako například: výkopy hrobů, pohřbení 
do hrobky, výzdobu, exhumace, zhoto-
vení hrobky, betonových základů apod.

Rizikové kácení stromů
* Provádíme rizikové kácení stromů 

ve ztížených podmínkách (v zástavbě, 
u silnic, u el. vedení, v parcích, na hřbi-
tovech atd.) čili všude tam, kde nelze 
použít kácení klasickým technologickým 
postupem. při práci využíváme stromole-
zeckou techniku. Nabízíme také násled-
nou likvidaci dřevní hmoty štěpkovačem 
a odstranění pařezů pařezovou frézou.

* Provádíme také řezy stromů - řezy 
bezpečnostní, zdravotní, redukční, se-
sazovací, atd.

* Samozřejmostí je pojištění odpo-
vědnosti při vzniku případných škod až 
do výše 5 mil. Kč.

Kontakt: Jan Svoboda, 756 31 Liptál  
214, IČ 739 54 147, (Mistr ČR z r. 2005, 
2006,  2008 a 2009 ve Stihl Timbersports) 

mobil: +420 732 758 461, e-mail: 
tree.service@seznam.cz.

Čepice a trička 
se znakem obce Liptál

Před Vánocemi připomínáme, že 
v informačním centru nebo na obecním 
úřadě můžete stále zakoupit bílé šiltové 
čepice se znakem obce či bílá trička 
rovněž se znakem obce Liptál a s vla-
ječkou ČR na rukávě.

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

Po delší odmlce je opět otevřena obec-
ní knihovna umístěná v budově Základní 
školy. Registrační poplatky za rok 2009 
po čtenářích nevyžadujeme.

Otevírací doba knihovny:
 Středa 15.00 – 17.00 hod.
 Pátek 15.00 – 17.00 hod.

Alena Malčíková, knihovnice

Mikulášská jízda
V sobotu 5. prosince 2009 se uskuteční v naší obci jubilejní již 10. Miku-

lášská jízda. 
Rodiče, kteří máte zájem o návštěvu Mikuláše s jeho družinou, přihlaste se do  

čtvrtka 03.12.2009, 12.00 hod.  na OÚ Liptál, Jana Vráblíková, tel.:  571 438 
074, e-mail: obec@liptal.cz .        Jana Vráblíková

Foto je z 9. Mikulášské jízdy 2008.

1. Valašské muzeum motocyklů
Fandům těchto stro-

jů československé vý-
roby oznamujeme, že 
v sobotu 24. 10. 2009 
bylo v Senince otevřeno                  
1. Valašského muzeum 
motocyklů českosloven-
ské výroby od r. 1920 sou-
kromého sběratele pana 
Miroslava Tomance, který 
Vás srdečně zve k prohlíd-
ce! Kromě motocyklů mů-
žete vidět na cca 50 taha-
cích harmonik a spoustu 
dalších zajímavostí. 

Muzeum je v Senince 
nad točnou u p. Miroslava 
Tomance, Seninka čp.1. 
Jelikož prozatím nebude 
otevřeno denně, doporu-
čujeme dohodnout si ná-
vštěvu předem na telefo-
nu: 571 446 028.

Jana Vráblíková
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SBÍRKA na oblasti postižené povodněmi na Severní Moravě

Veřejná sbírka na dovybavení lůžkové části šestinedělí 
gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Vsetín

Konala se ve dnech 1.4.2009 až 
30.9.2009 i na obecním úřadě v Liptále, 
kde byla umístěna pokladnička. K ukon-
čení sbírky jsme obdrželi následující 
dopis:

Dopis z Nemocnice Vsetín, a.s.

Vážený pane starosto,
chtěl bych Vás seznámit s tím, že dne 

30.09.2009 byla ukončna Veřejná sbír-
ka  na dovybavení oddělení šestinedělí 
vsetínské nemocnice s výslednou část-
kou 232.000 Kč.

Ve čtvrtek 15.10.2009 nám ředitelka 
Nadačního fondu Kapka naděje Elen 
Švarcová potvrdila, že fond pro odděle-
ní šestinedělí zakoupí 17 novorozenec-
kých postýlek MIMI fy Linet v celkové 
hodnotě 196.000 Kč (tedy všechny no-

vorozenecká lůžka na oddělení šesti-
nedělí).

Z částky vybrané při Veřejné sbírce 
máme objednáno 7 postelí s příslušen-
stvím pro maminky po porodu a 7 muli-
funkčních jídelních stolků od fy Proma 
Reha v hodnotě 195.000 Kč, dále 3 
komplety s vaničkou na hygienu novo-
rozenců od fy Kotrla Vsetín v hodnotě 
40.000 Kč. T je vybavení 2 třílůžkových 
pokojů a 1 jednolůžkového pokoje.

Částka v kasičce Obecního úřadu 
Liptál byla 2.675 Kč.

Celková částka za vybavení, kterou 
se nám podařilo získat za pomoci veřej-
nosti a Nadačního fondu Kapka naděje 
činí 428.000 Kč. 

Obracíme se na Vás s prosbou o pod-

poru (patronát) nad dovybavením zbý-
vajících pokojů (jedná se o 13 lůžek, 13 
multifunkčních jídelních stolků v cel-
kové hodnotě 390.000 Kč a 2 kompletů 
s vaničkami na hygienu novorozenců 
v hodnotě 30.000 Kč).

Pokud by byl z Vaší strany zájem 
nás podpořit, je možné sepsat úče-
lovou darovací smlouvu na Vámi 
určenou částku na konto Porodnice 
10030-29037851/0100, v.s. 1300. 
Kontaktní osoba Mgr. Josef Lang, tel.: 
571 818 121, email: lang@nemocnice-
vs. cz. 

Děkuji za spolupráci. S pozdravem
za gynekologicko porodnické odděle-

ní Nemocnice Vsetín a.s.
MUDr. Martin Janáč, 

zástupce primáře

Obecní úřad Liptál vyhlásil ve 
dnech 5. 8. -17. 8. 2009 Sbírku na 
oblasti postižené povodněmi na 
Severní Moravě. Kdo chtěl přispět, 
mohl tak učinit do pokladniček 
v Informačním centru, na Obecním 
úřadě nebo na zvláštní účet.

Poté byl zvláštní účet pro tuto sbír-
ku  zrušen a sbírka tímto uzavřena 
ke dni 01.10.2009. Vyúčtování  sbír-

ky bylo předloženo Krajskému úřadu 
Zlínského kraje, který sbírku povolo-
val a evidoval.

Zastupitelstvo obce Liptál na svém 
19. veřejném zasedání dne 09. 09. 
2009 schválilo jako místo urče-
ní výtěžku sbírky obec Hodslavice 
na Novojičínsku a příspěvek ve výši 
10.000 Kč. Příspěvek od občanů či-
nil 23.682 Kč a tak byl Hodslavicím 

osobně předán starostou obce Liptál 
celkový výtěžek ve výši 33.682 Kč.  

Obecní úřad v Liptále tímto také 
děkuje všem přispěvatelům, kterým 
není lhostejný osud bližních posti-
žených přírodní pohromou. Mimo 
osbního poděkování přišel do Liptálu 
z Hodslavic i děkovný dopis následu-
jícího znění.  

Jana Vráblíková

Dopis z Hodslavic

V Hodslavicích 9.10.2009

Vážený pane starosto, členové zastu-
pitelstva a občané obce Liptál,

dovolte nám, abychom Vám 
za všechny naše občany, ale pocho-
pitelně zejména za ty, které nepřízeň 
počasí postihla různě vysokou majetko-
vou újmou, upřímně poděkovali za Vaši 
projevenou účast, velkorysou finanční 
pomoc a v neposlední řadě i za potřeb-
nou morální podporu.

Skrze Vaši pomoc nejrůznějšího dru-
hu jsme mohli zažít též uklidňující 
a povznášející pocit, že v těch nešťast-
ných chvílích nezůstala naše obec se 
svými starostmi sama.

Velmi si Vašeho vstřícného přístupu 
vážíme a prosíme o předání díků všem 
zainteresovaným dárcům u vás v obci, 
ve firmě, spolku či sdružení. Srdečně 
děkujeme i všem našim jednotlivým 
příznivcům, kteří vzpomínkou na naši 
obec nebo konkrétní přátele a známé 
vyvinuli nemalé úsilí a poslali svůj 
příspěvek ke zmenšení obecních i sou-
kromých majetkových ztrát.

Vy všichni, na něž se s vděčnos-
tí tímto dopisem obracíme, jste spolu 
s našimi spoluobčany, sousedy, kolegy 
i přespolními kamarády prokázali po-
stiženým Hodslavjanům v oněch kritic-
kých dnech neocenitelné služby.

Co nejsrdečněji Vám všem děkuje-
me, přejeme pevné zdraví a posíláme 
mnoho přátelských pozdravů.

Za Hodslavice, rodiště Františka 
Palackého, 

Miroslav Vyhlídal, starosta, 
spolu se členy zastupitelstva obce 

a pracovníky obecního úřadu

Od 12. prosince 2009 se připravují změny jízdních řádů v obci Liptál u ranních spojů 
(mezi 7 a 8 hodinou), zejména u školních autobusů (po staré i nové silnici). 

Nedojde však k výrazné změně pro naše cestující. Odjezdy i příjezdy budou posunuty cca. o 10 minut. 
Proto doporučujeme všem cestujícím, kteří ranní spoje využívají, aby se po zveřejnění nových jízdních řádů 

seznámili s těmito změnami.

Změna jízdních řádů
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Společenská kronika
Životní jubilea

Říjen - liStoPaD - PRoSineC 2009
60 let
prosinec Smilek Jiří, Dolansko

65 let
říjen Geržová Alena, Háj
 Gerža Zdeněk, Dolansko
 Řezníček Karel, Střed
prosinec Kratinová Drahomíra, Střed

70 let
říjen Migdalová Františka, Lůžko 

75 let
říjen Vaculíková Zdeňka, Střed
listopad Oravec Ludvík, Střed 

80 let
listopad Smilková Vlasta, Lopuník
prosinec Valchář Josef, Střed

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

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

84 let
říjen Zgarba Rudolf, Střed
listopad Němečková Věra, Střed

85 let
listopad Mrnůštík Jan, Střed
 Vaculíková Lydie, Hořansko

86 let
říjen Běťáková Marta, Dolansko
prosinec Vaculík Jaroslav, Střed

90 let
listopad Hrtáňová Marie, Dolansko

94 let
říjen Miková Julie, Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky  2009
červen Chmelař Miroslav, Střed + Aneta Taťkovská
červenec  Ing. Smílek Jiří, Háj + Hana Žáková
srpen Vaculík Jaroslav, Hořansko + Geržová Jana,  
 Na Špici  

Odhlášeni 2009
červenec Chmelař Miroslav, Střed
srpen Čížková Emilie, Hořansko 

Přihlášení 2009 
červenec Černobila Jan, Dolansko
 Brhel František a Marie, Dolansko
 Vrla Martin, Střed
 Běhulová Michaela, Darina, Adéla, Střed

narOzeni 2009
červen  Mikušová Tereza, Dolansko
září  Raszka Vít, Střed
říjen  Rozálie Polášková, Pod Hranicí

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 2009
srpen  Laštovica Karel, Střed
říjen  Miková Rozálie, Výpusta
  Obadalová Veronika, Dolansko
  Zavrták Svatoslav, Kopřivné

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

POčet Obyvatel:
Ke dni 27.10.2009 žije v obci 1449 obyvatel, z toho 712 

mužů a 737 žen.

Čísla popisná a evidenční
Ke dni 27.10.2009 je v obci registrováno 505 čísel popis-

ných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet přístupů na webové stránky Obce Liptál 
(www.liptal.cz): 

Ke dni 01. 07. 2009 - 17.109 přístupů, ke dni 27. 10. 2009 
- 19.805 přístupů.

V současné době připravujeme předělání 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

blahOPřání
Dne 19. 11. 2009 oslaví kulaté jubileum 90 let 
naše maminka, babička, prababička, paní
Marie Hrtáňová z Liptálu 124.
Hodně zdraví a spokojenosti přejí synové 
a dcera s rodinami, vnuci a pravnuci.

Míra nezaměstnanosti v Liptále  
a v okrese Vsetín - k 30.09.2009
1. Dosažitelní uchazeči v Liptále (mohou ihned nastoupit do 

zaměstnání):  87 osob.
2. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v Liptále: 652 osob.
3. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: září 13,3 %.
4. Volná místa v Liptále: 20 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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Rodné brázdy v šíř i dál,
co mi vás jen osud přál.
Co se já vás naoséval, naoral…
J.V. Sládek

Dne 8. listopadu 2009 jsme vzpomněli 5 let, 
co nás navždy opustil náš manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček, pan
Pavel Srněnský z Liptálu, Hlubokého č. 215
Všem, kdo vzpomenou s námi děkuje man-
želka a děti s rodinami.

vzPOmínky

Jak tiše letí vánek do polí a lesů, které jsi měl rád,
tak rychle letí léta, když opustil jsi nás.
Nikdy již tatínku, nikdy nám neporadíš, děti nepohladíš.
V tichosti hřbitova liptálského stromy lkají,
na Tebe Tvé děti a vnoučata vzpomínají.

Dne 13. října 2009 uplynul 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk Mrlina z Liptálu č. 402
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Emilie, dcery Monika a Renata 
s rodinami, synové Zdeněk a Radim, vnou-

čata Kristýnka, Renatka, Tomáš  a Martin.  
 

****

S příchodem jara utichl v Liptále v Hořansku trubky hlas. 
Teď už všichni víme, že navždy opustil nás kapelník liptálské 
dechovky Zdeněk Mrlina. 

Osud nedopřál mu ani čas, aby rozloučil se 
s každým z nás. 
Sám chtěl s rodinou prožít mnoho krásných 
chvil, avšak zrádná nemoc měla jiný cíl. 
Neplačte lidičky kapelník by při svém spánku 
nechtěl slyšet pláč, ale jen veselé písničky.

U příležitosti prvního smutného výročí úmrtí 
vzpomíná celá liptálská dechovka.

****

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

Dne 14. září 2009 jsme vzpomněli 20. 
smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka, 
dědečka, pana
Jaroslava Juřici z Liptálu č. 325.
18. června 2009 by se dožil 84 let.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 
Jaroslava a dcery Věra a Dana s rodinami.

*****

Neplačte, že jsme odešli,
ten klid a mír nám přejte, 
jen v srdcích tichou vzpomínku
si na nás zachovejte.

Dne 19. října 2009 by se 
dožil sta let pan
Pavel Smilek z Liptálu č. 98
Zároveň  jsme si 12. říj-
na 2009 připomněli 17 let 
od jeho úmrtí.

14. prosince 2009 by se dožila 90 let jeho manželka, paní 
Anna Smilková. 
Dne 3. listopadu uplynulo již 14 let od jejího skonu.
Za tichou vzpomínku děkují synové Petr a Jiří s rodinami, 
vnoučata s rodinami, pravnoučata a ostatní příbuzenstvo.

Beseda se seniory
Občanská komise Vás jménem Obecního úřadu v Liptále 

srdečně zve v sobotu 28. listopadu 2009 ve 14:30 hodin do 
Kulturního zařízení v Liptále na

POSEZENÍ  SE SENIORY 2009
Připravovaný program: pozdrav starosty, vystoupení „Bábi 

mažoretek“.  K tanci i poslechu bude hrát skupina „Revizorka“ 
paní Jarmila Billová se svými přáteli. Připraveno bude občer-
stvení. 

Pokud budete žádat odvoz, sdělte to do 26.11.2009 členům 
komise nebo na Obecní úřad Liptál, tel. 571 438 074.

Jana Vráblíková

Folklorní sdružení Lipta Liptál
Vás co nejsrdečněji zve na

VÁNOČNÍ 
POSEZENÍ U CIMBÁLU

v Sobotu 12. 12. 2009 v 16.00 h.
Kulturní zařízení při OÚ Liptál

Ke zpříjemnění předvánočního času
bude hrát cimbálová muzika Jiřího Nechanického,

děti z Malůšat a Malé Lipty
se postarají o navození vánoční nálady 

pomocí říkadel a tanečků
a ženský sbor Rokytenka zazpívá 

nádherné vánoční koledy.

Vánoční punč, cukroví a jiné občerstvení zajištěno!

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoce
a mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2010!
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ČCE LIPTÁL: MAJÍ ČEŠI HOLANĎANŮM CO NABÍDNOUT?
V prvním říjnovém víkendu přivítal 

liptálský evangelický sbor vzácné hos-
ty, skupinu osmi členů  protestantského 
sboru z Beilen v Nizozemí. Partnerství 
mezi oběma křesťanskými společen-
stvími trvá od roku 1994. V uplynu-
lých patnácti letech se uskutečnila řada 
oboustranných setkání, při nichž se 
navazují osobní přátelství, informuje-
me se o aktuálních událostech v našich 
církvích i ve veřejném dění a sezna-
mujeme se s tradicemi a zvláštnost-
mi těch druhých. V živé paměti je 
ještě návštěva skupiny členů  sboru 
ČCE  a učitelek liptálské základní školy 
v Beilen v roce 2006 a pak „holandská 
invaze“ v Liptále při svěcení nového 
zvonu před dvěma lety. Z Holandska 
k nám tehdy přijelo dvacet pět hostů. 
Jazykovou bariéru překonáváme s po-
mocí angličtiny a němčiny. A zatímco 
téměř všichni Holanďané se domluví 
oběma jazyky, my Liptalané zůstáváme 
sice pozadu, avšak pomalu ale jistě přá-
tele doháníme. Díky intenzivní výuce 
evropských jazyků u nás  každým ro-
kem přibývá lidí, kteří se s Holanďany 
domluví, zvláště mezi mladými. 

Letošní setkání mělo svůj střed v ne-
dělních bohoslužbách v liptálském kos-
tele. Německy  při nich kázal „Dominee 
(Ds)“ Remko Veldman (45), překládal 
farář Jan Hudec. Ds Veldman přišel 
do Beilen před dvěma lety a ujal se 
práce v komisi pro Liptál po svém před-
chůdci Ds Alko Hekmanovi. Protože 
ve svém předchozím sboru zažil part-
nerství s jedním polským evangelickým 
sborem, má už na tomto poli zkušenosti. 
Naučil se pár slov polsky a teď se musí 
přeučovat: Dzeň dobry – dobrý den! Při 
bohoslužbách měl téma o bohatém mlá-
denci, který se nedokázal odříct svého 
majetku ve prospěch následování Ježíše. 
Nevědomky jsme  Ds Veldmanovi sta-
novili ekonomické téma, které mu sedlo, 
protože před studiem teologie studoval 
jedenáct let ekonomii. Liptálské spole-
čenství, zvláště děti a mládež, překvapi-
lo Holanďany písničkou „To je ten den“.  
Druhou sloku „Dit is de dag“ zpívali 
Valaši holandsky a sklidili za to od hostů 
potlesk na otevřené scéně. Holanďané 
zazpívali při bohoslužbách jednu píseň, 
ale „jen“   holandsky. Zato vyslali dva 
kvalitní varhaníky, kteří se střídali při 
doprovodu společného zpěvu. Ve zpěv-
nících obou církví se podařilo najít 
shodné písně, takže každý mohl zpívat 
ve své mateřštině. 

V neděli 4. října  odpoledne vysvitlo 
krásně slunko, a tak jsme mohli hostům 
ukázat valašské kopečky. Šlo se pěšky 
na Vartovnu, abychom odtud obdivo-
vali daleké výhledy na všechny světové 
strany. Samozřejmě jsme se hostům 
pochlubili už dost povyrostlou rozhled-
nou na nejvyšším kopci v okolí  Liptálu 
a sklidili jsme nezaslouženou pochvalu, 
že se tady staráme o turistický ruch. 
Podle názoru ekonoma Veldmana by 
Valašsko bylo pro cizí turisty přitažli-
vější, kdyby se tu zbudovalo víc pla-
veckých bazénů –a hlavně- kdyby bylo 
blíž ku Praze! Při zpětném hodnocení 
návštěvy však hosté z Beilen nejvíc 
žasli nad tím, kolik lidí ze sboru s nimi 
v neděli odpoledne putovalo podzimně 
vybarvenou přírodou. Bylo nás kolem 
třiceti pěších a jedna jezdkyně na koni.

Přáním hostů bylo seznámit se s ně-
kterými typy sociální péče v našem 
regionu. Navštívili jsme proto domov 
důchodců na vsetínské Ohradě a ro-
zestavěný ústav pro klienty s demen-

cí a Alzheimerovou nemocí na Strmé 
ulici. Oba objekty jsou ve správě 
Diakonie ČCE na Vsetíně. Holanďané 
mají ve své církvi s touto službou 
bohaté zkušenosti, a tak bylo pro ně 
srovnání s českou situací poněkud 
šokující. Díky evropské unii se stan-
dardy péče sice přibližují a evropské 
finance pomáhají v České republice 
uskutečnit řadu výjimečných projektů. 
Co však Holanďané těžko chápali byla 
skutečnost, že v naší zemi je sociální 
služba z podstatné části profesionali-
zovaná. V holandské církvi mají funk-
ci diakonů, mužů a žen, kteří ve svém 
volném čase bez nároku na mzdu na-
vštěvují nemocné a postižené v rodi-
nách i v ústavech a slouží prakticky 
i duchovně. Jsou to převážně svěží 
důchodci, kteří mají pro tuto oblast ob-
darování. Diakoni jsou k této své služ-
bě pověřováni tzv. ordinací na dobu 
určitou. Vedle nich pomáhá ve sborové 
sociální práci  ještě řada dobrovolní-
ků; třeba i jeden podnikatel, který si 

Při besedě na Obecním úřadě v Liptále.
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několikrát týdně najde čas na návštěvu 
nemocných. Diakoni koordinují svou 
službu nezávisle na farářích. U nás 
se dobrovolnická služba rozbíhá jen 
pomalu. Komunistický systém cent-
ralizované sociální péče narušil kon-
tinuitu nestátní sociální práce, v níž 
církve od nepaměti plnily důležitou 
roli. Většina z nás se naučila počítat 
s tím, že o nemocné a handicapované 
lidi se postará stát. Křesťanská idea 
lásky k bližnímu je však stále výzvou, 
abychom v této oblasti přijímali osobní 
odpovědnost a podle svých schopností 
potřebným pomáhali slovem, činem 
i penězi. 

Vedle dalších akcí při letošním setkání 
bylo důležité také setkání Holanďanů 
s představiteli obce Liptál. Pan staros-
ta a paní místostarostka hosty přivítali 
a informovali je o životě obce. V živém 
rozhovoru jsme si ujasňovali, v čem 
se naše východiska shodují a kde jsou 
rozdíly. Po starostově líčení náročnosti 
akce kanalizace položil farář Veldman 
překvapivou otázku: Jak vám můžeme 
pomoci? Všichni jsme zůstali zaražení. 
Odpověď: peníze! visela ve vzduchu. Má 
snad dominee (důstojný pán) možnost 
zajet do Bruselu a zajistit změnu evrop-
ského rozpočtu ve prospěch Liptálu? 
Nebo chce nabídnout uspořádání bazaru 
pro Liptál? Nakonec ta otázka vyzněla 
do ztracena. Nebo to byla jen humorná 
nahrávka, kterou jsme při své vážnosti 
nepochopili? Budoucnost ukáže.

Holandští hosté navštívili také zá-
kladní školu v Liptále. S potěšením 
zjistili, že děti s nimi komunikují v an-
gličtině. A také s požitkem ochutnali 
jedinečné speciality školní kuchyně.

Při závěrečném setkání koordinačních 
komisí obou sborů jsme předkládali ná-
pady, co dál podnikat v rámci  partner-
ství Liptál – Beilen. Dohodli jsme se, že 
vytvoříme česko – holandský zpěvní-
ček písní kostelových i mládežnických. 
Ve spolupráci se základní školou se 
pokusíme o výměnný pobyt dětí z obou 
sborů. Známý mužský pěvecký sbor 
z Beilen, který zde koncertoval v roce  
2003, by mohl zopakovat svou ná-
vštěvu a zazpívat v rámci Liptálských 
slavností 2011. Jednou ročně chceme 
připravit paralelní bohoslužby v obou 
sborech, při nichž budeme mít společné 
biblické texty a písně a budeme se jedni 
za druhé modlit. Konečně se pokusíme 
uspořádat společnou cyklistickou pouť 
po holandských kostelích. Plány jsou 
tedy na stole. Teď jen mít čas, fantazii 
a sílu je uskutečnit!

Mladý nizozemský historik, docent 
evangelické teologické fakulty UK 
v Praze Peter Morée, v dvojjazyčném 
občasníku Rozpravy – Samenspraak 
srovnává dějiny obou našich zemí. 
Přitom si klade otázku, co mohou v ob-
lasti teologie Holanďané nabídnout 
Čechům a opačně. Dochází k závěru, 
že Holanďané mohou Čechům nabíd-
nout nesrovnatelně víc, a jeho argumen-

ty jsou přesvědčivé. Obecně to však 
neplatí.. Setkání Liptál - Beilen ne-
jsou rozhodně jednostranná a přinášejí 
oboustranné obohacení. I když větši-
ně Holanďanů moc nechutná slivovice 
a dají proto přednost vínu nebo fernetu, 
nepohrdnou nikdy v Česku uvařenou 
kávou, Hruškovými klobásami ani va-
lašskými frgály. Ale hlavně se nám 
všem líbí, že se můžeme sdílet jako 
lidé, křesťané, Evropané. Že můžeme 
třeba společně nadávat na evropskou 
zemědělskou politiku, a nejen tu ze-
mědělskou! O lidském sblížení obou 
skupin svědčilo nakonec i vřelé loučení 
doprovázené i slzami v očích. A ho-
landské tot ziens!, nashledanou! znělo 
opravdu přesvědčivě. (Více informací 
na www.kerkomroep.nl)

 Jan Hudec, 
evangelický farář v Liptále

Adventní koncert
Na 1. adventní neděli 29.11.2009 

v 15 hodin se uskuteční v evan-
gelickém kostele v Liptále tradič-
ní ADVENTNÍ KONCERT. V jeho 
první části vystoupí místní pěvecké 
soubory a sólisté. Ve druhé polovině 
uslyšíme adventní hudbu v profesio-
nálním podání. Účinkovat budou Jiří 
Šon, varhany, Kateřina Hájková, zpěv, 
a Petr Jurášek, trubka. Společně pořá-
dají Obecní úřad Liptál a sbor ČCE 
v Liptále.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL
Drakiáda

Stalo se již dobrou tradicí, že na svátek 
svatého Václava pořádá Školní družina 
při ZŠ Liptál tradiční odpoledne s pouš-
těním draků. Letošní DRAKIÁDU  jsme 
spojili i s dětmi a rodiči z Mateřské 
školy v Liptále, a tak nás bylo na kopci 
mnohem více, než jsme čekali. Naštěstí 
měla paní vychovatelka plný batoh lízá-
tek, a tak si každý mohl nádherné větrné 
odpoledne ještě i trošku přisladit. Draci 
mávali z modré výšky, maminky, tatín-
kové, děti, babičky a ostatní příbuzní se 
společně snažili udržet šňůrky od svých 
podzimních svěřenců co nejdéle napnuté 
až do konce. Jen drak od Bzonků trošku 
zazlobil a  vydal se o kousek dál a skon-
čil na protějším kopci na plotě. 

A byla letos i zvířátka? Jasně! Tři 
pejsci – Ben Pospíšilík, Majla Kostková 
a Sára Řezníková.  

Byla to nádhera a z dalekého okolí 
jste mohli sledovat plnou oblohu barev-
ných teček. Zkrátka a dobře:  na sva-
tého Václava drak z oblohy opravdu 
zamával!!! Za rok zase!!! 

(Fotografie můžete shlédnout na 
http://skolaliptal.rajce.idnes.cz/)

Vaše pilná vychovatelka Petra Pilná, 
školní družina
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Orlí hnízdo 

Neradostné vítězství

ZŠ Liptál zorganizovala  poznávací 
zájezd pro žáky i jejich rodiče a veřej-
nost. Cílem bylo Hitlerovo sídlo, Orlí 
hnízdo. Na výlet se přihlásili pouze 
lidé zvyklí na jisté nepohodlí, proto-
že jsme strávili v autobuse obě no-
ci. Brzy po ránu 27. září jsme přijeli 
do Berchtesgadenu a pravděpodobně 
prvním autobusem jsme vyjeli na horu 
Kehlstein. S obdivem jsme vyhlíže-
li z oken na okolní horské velikány. 
Dojemný byl i okamžik, kdy jsme vy-
stoupali nad mraky. Počasí nám přá-
lo, a tak jsme měli nádherný výhled 
do okolí. V místě s touto nádhernou vy-
hlídkou bychom mohli strávit hodiny, 
ale měli jsme před sebou ještě náročný 
program. Získali jsme zdarma vstup 
do dokumentačního střediska. Prohlédli 
jsme si zajímavé dobové fotografie 
a nutno říci, že kdyby nás paní průvod-
kyně provedla tímto muzeem, určitě 
bychom v něm našli větší zalíbení a ne-
dali přednost posezení u kávy v zahrad-
ní restauraci. Malí i velcí hodnotili pak 
také důmyslnost fašistických bunkrů, 
které svým vybavením možná odpoví-
dají i dnešním požadavkům. 

Dalším cílem našeho putování byly 
solné doly. U vstupu jsme obdrželi 
hornické uniformy a vláček nás všech-
ny zavezl do dolů. Následovala nejen 
prohlídka historických dolů, ale i česky 

Děti i učitelé ZŠ Liptál děkují všem, 
kteří hlasovali na Radiu Apollo a při-
spěli tím k vítězství naší školy. A v čem 
jsme zvítězili? Rádio Apollo vyhlásilo 
na svých webových stránkách hlasová-
ní a o nejnebezpečnější místo u školy 
z hlediska dopravní situace. Přihlásilo 
se asi 10 míst /fotografie z Valašského 
Meziříčí, Olomouce, Vsetína i Přerova/, 
jejichž přiložené fotografie ukazovaly 
na místa na sídlištích, v místech větši-
nou s přechody pro chodce a občas i se 
službu konajícím policistou. Fotografie 
situace u naší školy předčila samozřej-
mě všechny uvedené a zatímco ostatní 
místa získala kolem 4 % hlasů /nebo 
méně/, místo na hlavní silnici u naší 
školy získalo 67 procent a stalo se tak 
skutečně  nejnebezpečnějším místem 
v kraji. Možná i uvedená anketa na-
pomohla k tomu, aby se situace, o níž 
se hovoří již 5 let, konečně změnila. 
Díky pochopení inspektorátu dopravy 

mluvený zajímavý výklad. Některé in-
spiroval natolik, že možná začnou i ví-
ce solit. Oživení nastalo i u historických 
skluzavek, kterými se horníci dostávali 
do podzemí. Za jásání a výskotu jsme 
absolvovali i tyto dvě jízdy. Dodnes 
patří k našim největším zážitkům stejně 
jako jízda lodí po podzemním solném 
jezeru. Působivé osvětlení a nádherná 
hudba nás zanechaly hluboké dojmy. 

Naší poslední zastávkou bylo jezero 
Konigsee. Plavili jsme se lodí kolem 

skal a opět nám bylo trochu líto, že 
průvodkyně z německého výkladu ne-
přeložila ani slovo. Ti pohotovější si 
podstatné vyčetli z letáčků, my ostatní 
jsme se jen kochali krásami přírody. 
Na ostrůvku jsme obdivoval památný 
kostel sv. Bartoloměje, utratili poslední 
drobné a vydali se na cestu zpět.

Plni zážitků jsme se vraceli domů 
a dnes víme, že i to jisté nepohodlí 
stálo za to.

Věra Halová

a ČSAD Vsetín dojde s novým jízd-
ním řádem konečně ke změně. Ranní 
autobus přivážející žáky z Jasenné k 
naší škole, bude zajíždět ke škole a po-

jede dále po staré cestě se všemi na ní 
zřízenými zastávkami. Pro bezpečnost 
žáků v tuto chvíli si nemůžeme přát 
více. Otázkou zůstává, co s bezpečností 
ostatních chodců, osob starších nebo 
invalidních. Pro ty se řešení teprve bude 
hledat.               Věra Halová
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Zlínské divadlo vyprodáno, v Liptále prázdný sál

ZŠ Liptál – Projekt Comenius
(TraditiOnal Life of EuRopeAN CountriEs)

Od dubna 2009 má ZUŠ Morava 
Zlín své pracoviště v budově ZŠ Liptál. 
Žáci /i dospělí/ mají možnost se učit 
hře na nejrůznější hudební nástroje, 
činný je i výtvarný obor této školy. 
Liptálským rodičům odpadla starost, 
jak bezpečně dítě dopravit do hudeb-
ky, nepřemýšlejí, kdo dítě vyzvedne, 
neztrácejí čas cestováním, šetří na jízd-
ném. To vše je přijímáno jako naprostá 
samozřejmost. 

Letos se děti mohly přihlásit nejen 
do 12  kroužků vedených učiteli školy, 
ale také ke hře na hudební nástroj nebo 
do výtvarného oboru uvedené zájmové 
umělecké školy. Aby si rodiče mohli 
představit, k čemu bude jejich dítě 
vedeno a jakých výsledků by za pár 
let mohlo dosáhnout, byl uspořádán 
koncert dechového orchestru, zahrály 
jazzové smyčce, ke slovu se dostaly 
i akordeony. Celkem v Liptále vystupo-
valo asi 80 hudebníků a 15 mažoretek. 

Každé dítě školou povinné obdrželo 
pozvánku na koncert. Muzikanti ze 
Zlína, Otrokovic, Všeminy, Kašavy 
a odjinud byli překvapeni „velikostí“ 
sálu. Domnívali se, že lidé nebudou mít 
dostatek míst k sezení. Vždyť s hudeb-
níky přijeli i rodiče vystupujících. 

Před čtvrtou hodinou všechny uči-
tele ZUŚ obavy přešly. Sál nebyl díky 
hostům prázdný, ale Liptálanů zde 
bylo tak málo, že by se dali na prs-
tech spočítat. Opět zde byla početní 
převaha vystupujících. Na koncert se 
nedostavili ani žáci učící se hře na hu-
dební nástroj, ani jejich rodiče. Pro 
organizátory a účinkující není nic hor-
šího než prázdné hlediště. Na druhou 
stranu ti, kteří původně ani na koncert 

nešli, a přece se jej zúčastnili, odchá-
zeli nadšeni. Moderní a rockové sklad-
by střídaly lidovky, na své si přišli 
všichni. Pro nás, kteří jsme nelitovali 
slunečného odpoledne, to byl zážitek, 
na který budeme dlouho vzpomínat. 
A tak ještě jedno poděkování hudební-
kům ze Zlína a okolí, kteří nedali na-
jevo své roztrpčení a hráli tak, jak jsou 
zvyklí hrát před vyprodaným zlínským 
divadlem.              Věra Halová

V letošním školním roce proběhlo 
v rámci projektu Comenius - orga-
nizovaném Národní agenturou pro 
evropské vzdělávací programy – již 
několik zajímavých vzdělávacích ak-
tivit. Do projektového dění jsou za-
pojeni především žáci naší VII. třídy, 
kteří tentokrát vyrobili pro své vrs-
tevníky v Turecku, Itálii a Španělsku 
velmi originální kolekci map a česko 
- anglických slovníčků. 

V první fázi práce na projektech 
dostala polovina třídy za úkol vy-
hledat pomocí internetu informace 
o deseti významných místech v České 
republice a doplnit je poutavými ob-
rázky. Následně společně s učitelkou 
přeložili zjištěné údaje do angličtiny 
a vytvořili si tak přípravu pro tvor-
bu informační mapky ČR. Zbývající 
čas pak děti věnovaly kresbě mapky, 
do které dle vlastních představ zjiště-
né údaje vepsaly a doplnily obrázky 
či fotografiemi. Druhá polovina naší 

projektové třídy se pustila do tvorby 
česko-anglických slovníčků. Nejdříve 
se děti domluvily na frázích a spo-

jeních, které by mohly být zajímavé 
a přínosné po cizince. Potom tato 
slůvka a věty pečlivě přeložili a do-

Paní učitelky Zgarbová a Smolíková při návštěvě Primární školy v Ibize.



- 14 -

plnili výslovností. Zbývalo již jenom 
vymyslet atraktivní design slovníčku 
formátu A2 a zajímavou představu 
realizovat. 

Podobně jako české děti pracovaly 
také skupinky tureckých, italských 
a španělských žáků na stejném úkolu. 
Výsledkem práce každé školy pak 
byla série tří map a tří slovníčků, 
které učitelé přivezli s sebou na třetí 
projektové setkání ve Španělsku a na-
vzájem si je vyměnili. Každá škola 
tak získala mapku i slovník všech 
partnerských států a velmi zajímavou 
a poutavou studijní pomůcku, která 
dětem přiblíží kulturu a život v jiných 
evropských zemích.

Kromě společných aktivit v pro-
jektu stojí za zmínku také to, že 
některé děti si našly v partnerských 
zemích kamarády, se kterými si dopi-

sují a ověřují si tak užitečnost anglič-
tiny v praxi. Je jen škoda, že společně 
s učiteli nemohli odcestovat i žáci, 
aby si mohli vyzkoušet angličtinu 
v praxi a seznámit se tak blíže s kul-
turními tradicemi a zvyky tentokrát 
ve Španělsku.

Učitelé, kteří odcestovali do 
Španělska, navštívili tři základní ško-
ly, ve kterých strávili vždy jeden den. 
Základní školu ve Španělsku navště-
vují děti od 4 let nepovinně. V pěti 
letech však začíná povinná školní 
docházka, která je ukončena ve 12 
letech. Skladba předmětů odpovídá 
naší škole. Anglický jazyk je vyučo-
ván od pěti let. Naše partnerská ško-
la získala mezinárodním podpůrným 
projektem dva asistenty na angličtinu 
(z USA a Slovenska), kteří v hodi-
nách individuálně pomáhají dětem, 

které mají s výukou problémy. Učitelé 
pracují s učebnicemi, které v mno-
hém připomínají české, snaží se však 
také o projektové vyučování, vět-
ší využívání encyklopedií, internetu 
a skupinového vyučování. Dva roky 
vyučují výtvarnou výchovu v anglic-
kém jazyce.

Škola je rovněž zaměřena na práci 
s postiženými dětmi a na integraci 
dětí se speciálními potřebami, kde 
v hodinách pomáhá učiteli speciální 
pedagog.

Co nás letos čeká dále? 
Tvorba

q Tradiční české kuchařky
q Kopií obrazů slavných českých 

malířů
q Kalendářů významných státních 

a náboženských svátků v ČR
q Setkání studentů na internetu 

Věra Halová

Naši „prvňáčci“
V září 2009 nastoupili do první třídy 

Základní školy v Liptále tito žáčci:
Barvíř Mikuláš, Lhota u Vsetína
Běhulová Darina, Střed
Bzonek Michal, Hořansko
Fojtík Vít, Na Špici
Freund Roman, Sadová
Gojná Věra, Hořansko
Mrlinová Anna, Střed
Nohavica Daniel, Pusté
Ostrušková Dorota, Dolansko

Šindlerová Jana, Sadová
Škrabánek Štěpán, Dolansko
Tomanová Elizabeth Anna, Na Špici
Valchářová Veronika, Na Špici
Vinklerová Klára, Střed
Zgarbová Kristýna, Vsetín

Všem přejeme hodně úspěchů v za-
počaté práci a paní třídní učitelce hodně 
trpělivosti.         Jana Vráblíková 

ve spolupráci se ZŠ Liptál

pro dospělé opět 1x za 14 dnů 
v pondělí od 16.30 do 18.30 hodin 
v Základní škole Liptál. 

Pro informace a přesný rozpis schů-
zek kontaktujte paní Pilnou ve školní 
družině nebo e-mail: petrapilna@se-
znam.cz. Máme ještě volná místa i pro 
rodiče s předškolními dětmi, přijďte 
se podívat! 

Naše heslo: OBĚ RUCE V HLÍNĚ, 
SNAŽÍME SE PILNĚ!!!

Kurz keramiky

Z  DD a ZŠ LIPTÁL
Cirkus „ALEŠ“

Do našeho města Vsetín zavítal 
opravdický cirkus, který se jmenuje 
Aleš. Moc jsme si všichni přáli aby-
chom se tam mohli jít podívat.  Dlouho 
jsme tetu Pavlu nemuseli přemlouvat. 
Naplánovali jsme návštěvu cirkusu 
na čtvrtek a jeli jsme. U zimního stadi-
onu na Vsetíně byl postavený obrovský 
stan a uvnitř byly kolem dokola lavičky 
a uprostřed byl prostor, kde předváděli 
zvířata, přemety a salta…chůzi na chů-
dách, hody nožem na živý cíl, atd.

Bylo to úžasné představí plné růz-
ných akrobatických kousků, světel, 
hudby a různých zvířátek. Byli jsme 
všichni nadšení včetně naší tety, která 
byla v cirkuse taky poprvé.

Moc se těšíme až k nám cirkus zase 
přijede.                Ondra Smilek, 11 let
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Liptálské Kufrování  - 26.10. 2009
Dne 26. 9. 2009 uspořádal Dětský 

domov a Základní škola Liptál již třetí 
ročník netradiční soutěže, která nese 
název „Liptálské kufrování“. V tento so-
botní slunečný den přijely děti ze šesti 
dětských domovů Zlínského kraje, aby 
společně s našimi dětmi plnily zajímavé, 
někdy i úsměvné úkoly. V malebném pro-
středí liptálských pasek soutěžící nejvíce 
pobavily disciplíny, jako stříkání ruční 
hasičskou stříkačkou na terč, střelba ze 
vzduchovky na balonky, ruční řezání 
dřeva, určování podzimních plodů, hod 
starými botami na strašáka v poli, práce 
s vajíčkem (což obnášelo oddělení žlout-
ku od bílku a vyšlehání bílku na čas), 
vzájemné krmení jogurtem se zavázaný-
ma očima, dojení krávy nebo obouvání 
valašských krbců na čas. V areálu DD 
ještě čekaly na děti dvě výtvarné sou-
těže – malování na chodníku a soutěž 
o nejkrásnějšího podzimníčka z dýně. Ty 

letošního „Kufrování“? Byly to všechny 
děti, které s chutí, radostí a zájmem 
soutěžily. Poděkování patří všem tetám 
a strýcům vychovatelům, kteří tuto akci 
zorganizovali.   

Vedení DDaZŠ Liptál

děti, které mají raději pohyb než výtvar-
né činnosti, mohly hrát kopanou nebo 
skákat na trampolíně. A kdo byl vítězem 

Letní pobyt v Mariánských Lázních
Začátek letošních prázdnin se 25 dě-

tem a 5 tetám z Dětského domova 
Liptál opravdu vydařil.

Strávili jsme spolu pěkný týden 
v Mariánských Lázních. Počasí sice ne-
bylo zrovna nejpříznivější (každý den 
pršelo), ale to nás neodradilo poznat celé 
historické centrum s nádhernými lázeň-
skými budovami, kostely, Kolonádou 
a překrásnými parky. Všem se nám lí-
bila okružní jízda lázněmi miniaturním 
vláčkem, koupání v bazénu, prohlídka 
Kynžvartského zámku, jízda kabinovou 
lanovkou k parku Boheminium, kde 
jsou vystaveny miniatury zajímavostí 
a klenotů české architektury v měřít-
ku 1:25 (např. hrad Karlštejn, vysílač 
Ještěd, …). V Lanovém centru jsme 
poznali, kdo je z nás nejodvážnější. 
Jsou to: Katka Vrbková, Ondra Bandy, 
Štefan Jašurek, David Veningr a teta 
Jana.  S místními fotbalisty jsme si 
zahráli fotbal, také soutěž v bowlingu 
byla bezva. Loutkové divadlo navštívili 
mladší z nás a my starší jsme šli na dis-
kotéku. Ochutnali jsme nejen vynikající 
lázeňské oplatky, ale snad i všechny 
známé a dostupné minerální prameny.

Když se nás zeptáte, co se nám 
v Mariánských Lázních líbilo nejvíce. 
Jednohlasně odpovídáme – Zpívající 
fontána.

Za tento nádherně prožitý týden dě-
kujeme Majetkové, správní a delimi-

onu Oradour a především našim mi-
lým sponzorům – zaměstnancům firmy 
Baťa.

Tety a děti z DD Liptál
tační unii odborových svazů, která nám 
zajistila ubytování a stravu v penzi-
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Školka v přírodě – MŠ Liptál – 13. 9. – 18. 9. 2009
 Náš týdenní pobyt začínal v neděli 

13.9.2009, kdy jsme v 16.00 hod. odjíž-
děli od naší školky. Již od rána nám však 
zvonily mobilní telefony od některých 
maminek, které nám oznamovaly, že si to 
jejich děti rozmyslely a nepojedou! Naše 
nálada nám upadala a myslely jsme si, že 
nám to i ostatní rodiče budou postupně 
odříkat. Ale co se nestalo - přišli všichni, 
i ti kteří ráno volali, že děti nepojedou a to 
nás velice potěšilo. 

Konečně jsme se usadili všichni do au-
tobusu a vyrazili směr Moravský Kras. 
Cesta probíhala velmi klidně, zpívali 
jsme si písničky a povídali si o tom, jaké 
to asi v Jedovnicích bude. 

Po dvou a půl hodinové cestě, jsme 
konečně dorazili do krásného penzionu 
Niké, kde na nás už netrpělivě čekala 
paní kuchařinka Jarka a její manžel. Hned 
po příjezdu jsme se ubytovali a na večeři 
nás svým obrázkem a dopisem, přivítal 
vodníček Olševeček. To byl náš kama-
rád, který nás provázel celým týdnem, 
a každý den nám někde v okolí Jedovnice 
uschoval dopis a my jsme ho hledali, a pl-
nili jeho úkoly. Také všechny děti dostaly 
od Olševečka deníček, do kterého si vklá-
daly své namalované obrázky a za splně-
né úkoly do něj dostávaly razítka. 

V úterý jsme šli na delší vycházku 
a došli jsme až do Rudice, kde jsme viděli 
Rudické propadání, to se dětem moc líbi-

lo. Ve středu jsme se jeli podívat do jes-
kyně, která se jmenovala Balcarka , takže 
každý den děti měly spoustu nových 
zážitků, že ani neměly čas smutnit po ro-
dičích.. Takoví byli všichni hrdinové!

Poslední den, měly děti největší úkol, 
hledaly poklad. Vodníček Olševeček nám 
hned ráno napsal dopis kudy se máme 
vydat a po jakých stopách máme jít, aby-
chom ten poklad našli. Děti ještě v prů-
běhu cesty plnily různé úkoly a za to, že 
byly tak hodné, jim vodníček Olševeček 
dal krásné dárečky. Tím končil náš týden-
ní pobyt.

 Na tuto školku v přírodě budeme snad 
všichni dlouho a rádi vzpomínat. Pro 
začínající učitelku, jako jsem já, to nebyl 
vůbec lehký týden, ale pochytila jsem 
spoustu nových zkušeností od vynikající 
paní učitelky Květy.

A doufám, že pro naše děti, to taky 
byla dobrá zkušenost.Vždyť odpoutat 
se na týden od rodičů a vydržet to bez 
nich to je pro tak malé děti opravdu těž-
ké. Ale všichni jsme to zvládli na jed-
ničku a budeme se zase těšit na další 
školku v přírodě.

Učitelka MŠ Liptál Darina Geržová

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTÁL
Začátek tohoto školního roku se nám 

vůbec nevydařil a po vzájemné dohodě 
pro nové děti a jejich rodiče prakticky 
ani nezačal.

V pondělí na začátku srpna překvapila 
uklízející zaměstnance voda vytékající 
z prasklé přívodní hadičky ke splacho-
vači dětského WC v oddělení v přízemí. 
Nerozlila se sice úplně po celé ploše třídy 
a ložnice, ale dostala se pod PVC a tak 
dobře vsákla do betonu, že ji stále ještě 
vysoušíme.

Díky naftovému topení, které nám za-
jistil pan Michálek a výkonným vysouše-
čům z firmy Spedimex od pana Trochty 
jsou již povrchy suché, ale voda stále 
na několika místech vzlíná do stěn.

Po položení podlahové krytiny ve tří-
dě, přestěhování všech věcí a odkrytí 
betonu v šatně byla zjištěna nepřípustná 
vlhkost i v těchto místech. Je navrženo 
další vysoušení a dokonce výměna omí-
tek na stěnách podél podlahy.

Od pondělí 19.10.2009 zřídíme proza-

tímně druhé oddělení v tělocvičně, aby-
chom umožnili více dětem navštěvovat 
školku. 

Jen jedna věc nás v téhle nešťastné si-
tuaci těší, a to je, že děti budou mít nové 
podlahy, krásně vymalováno a taky část 
nových skříněk.

A tak jsme se na nové děti těšili !!!
Však jich také máme letos zapsaných 

na dvě plné třídy a mohli jsme tak 
přijmout i novou paní učitelku Darinu 
Geržovou.

Plánovali jsme nové aktivity, výlety 
a vycházky do přírody… Čas běží, poča-
sí se mění a my stále oddalujeme nástup 
nových dětí.

Místo toho jsme alespoň pro část dětí 
uspořádali na týden školku v přírodě. 
Byla to nová zkušenost nejen pro děti 
a pro nás, ale hlavně pro rodiče.

Všichni moc děkujeme panu Vrlovi 
z firmy Mave, že sponzorsky odve-
zl /i přivezl/ děti až do krásné oblasti 
Moravského krasu do Jedovnice a po-

mohl rodičům s finanční zátěží této akce. 
Děti mají nezapomenutelné zážitky z vy-
cházek a prozkoumávání této krajiny.

Za příkladnou péči o naše nejmenší 
jménem všech rodičů děkuji paní učitel-
ce Květě a její dceři Terezce, paní učitel-
ce Darince a obětavé mamince Michalky 
Melichaříkové, paní Zdeňce. 

Děkuji také rodičům, že to doma bez 
svých dětí vydrželi a také za jejich pře-
kvapivé a úžasné přivítání při příjezdu!

Všem dětem, které zatím ještě do škol-
ky nechodí slibujeme hned v pondělí 
19.10. krásnou pohádku divadla….

A pak ještě další a další akce, na kte-
rých se ještě domluvíme.

P.S.  Určitě si všichni při příchodu vy-
zkoušejte „kuličkovou cestu do školky“, 
která je umístěna ve vstupním prostoru 
na stěně. 

Za její výtvarné zpracování dodatečně 
děkuji loňským žákům 9. A.

- Denisi Tučníkové, Věře Krajčákové 
a Davidu Frýdlovi.

Eva Krausová, 
ředitelka Mateřské školy Liptál
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Den stromů - výsadba platanu u zámku

Setkání s dravci
V úterý 27. 10. 2009 proběhlo v MŠ 

Liptál setkání s dravci. Kamila Křupalová, 
předsedkyně ČSOP Hošťálková zabýva-
jící se záchranou opuštěných a zraně-
ných zvířat, nás seznámila asi s desítkou 
dravců i jiných ptáků, mezi nimiž byli 
např. kavka Žofka, káně Sandy a raroh 
Zuzka. O každém dravci jsme se dozvě-
děli, jak se chová ve volné přírodě, kde 
žije a čím se živí. Některé ptáky si děti 
pohladily a poštolku si dokonce mohly 
vzít ve speciální rukavici na ruku. Poté 
nám všem raroh předvedl, jakým způ-
sobem loví a obstarává si svou potravu. 

Nakonec si děti nově nabyté vědomos-
ti prověřily v malé soutěži a odměnou 
za správné odpovědi jim byly obrázky 
a pírka dravých ptáků. Tímto za zajíma-
vou prezentaci děkujeme a doufáme, že 
naše setkání nebylo poslední.

Kromě fotografií z této akce i z akce 
Den stromů můžete další fota z činnosti 
ČSOP Vartovna Liptál vidět na http://
csopliptal.rajce.idnes.cz/.

Lucie Vychopňová a Tereza Krausová
za ČSOP Vartovna Liptál

V pátek 23. 10. 2009 proběhla v rám-
ci Dne stromů výsadba platanu javoro-
listého v zámeckém parku, konkrétně 
před hasičskou zbrojnicí. Platan není 
naše původní dřevina a v naší republice 
ho můžete nejčastěji vidět právě v zá-
meckých parcích. Naše organizace se 
tímto připojila k oslavám Dne stromů 
a pro zasazení stromu si přizvala děti 
z mateřské školky v Liptále. Ve tři 
hodiny odpoledne dorazily děti s lopat-
kami a konvičkami. Po úvodní písničce, 
kterou zazpívaly za doprovodu kytary 
a jejich paní učitelky, začaly pomalu 
s výsadbou stromu. Poté děti platan 
symbolicky pokřtily vodou a pojmeno-
valy jménem Vendelín. 

A co to vlastně Den stromů je? 
Nápad slavit Den stromů vznikl už 

před 150 lety v Americe, konkrétně 
ve státě Nebrasca. Tento stát byl popi-
sován jako krajina bez stromů. Jeden 
z prvních osadníků se s takovou kra-
jinou nechtěl smířit, a tak začal spolu 
se svou ženou vysazovat keře, stromy 

i květiny. Protože nebyl zahradník, 
ale novinář, vyzval prostřednictvím 

novin svoje spoluobčany, aby násle-
dovali jeho příkladu. Psal nejen o tom, 
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jak stromy správně sadit a jak o ně 
pečovat, ale také o tom, jakou mají 
stromy funkci a v čem jsou užitečné. 
Jeho nadšení v dobrém slova smyslu 
nakazilo i jeho čtenáře, a tak se zrodil 
Den stromů, kdy dne 10. 4. 1872 bylo 
zasazeno více jak jeden milión stro-
mů. Do dnešní doby je poslední pátek 
v dubnu oficiálním svátkem všech stro-
mů v Americe. Tato myšlenka se rych-
le rozšířila i do ostatních států. V sou-
časnosti se Den stromů slaví ve více 
než 50ti zemích světa, a to v době, kdy 
je výsadba pro stromy vhodná. Každý 

stát to má trochu jinak. Např. Amerika, 
Kanada, Japonsko a Německo slaví 
Den stromů v dubnu, Čína v břez-
nu, Mexiko, Austrálie a Nový Zéland 
v červenci a Anglie v listopadu. V bý-
valém Československu se pořádaly 
Stromové slavnosti již v roce 1906. 
Prostřednictvím okrašlovacích spolků 
a škol byly vysázeny tisíce stromů 
v různých městech. Po druhé světové 
válce tato tradice upadla a znovu byla 
obnovena v roce 2000. Dnem stromů 
byl zvolen 20. říjen a to nejen u nás, 
ale i v sousedním Slovensku a Polsku. 

V Liptále se tedy letos poprvé sa-
dil strom u příležitosti Dne stromů. 
My však všichni doufáme, že Vendelín 
nebude posledním vysazeným stro-
mem a Den stromů se stane i v naší 
obci tradicí. Na závěr nezbývá než 
dětem i dalším zúčastněným poděko-
vat a Vendelínovi popřát, aby se mu 
v Liptále dařilo a úspěšně rostl.

Věra Jašková
za ČSOP Vartovna Liptál

Další fotografie můžete shléd-
nout i na http://javr.rajce.net/Strom_
Platan_u_zamku,_Liptal_23.10.2009.

Přechod na digitální vysílání televize - odpovědi
Dotaz: „Tak jsem se dověděl, že se 

u nás bude rušit analogové pozemní tele-
vizní vysílání a že svoje oblíbené pořady 
budu moci sledovat už jedině prostřed-
nictvím digitálního vysílání (pozemního 
nebo družicového). Co mám tedy dělat? 
Mám si koupit nový televizor? A mám 
zahodit svůj satelitní přijímač? Kdo mi 
poradí?“

 Pomohou Vám internetové stránky 
České televize, které poradí, jak v kon-
krétních postupovat: www.ceskatelevi-
ze.cz a www.digict.cz, kde jsou nejpřes-
nější informace. Zde jen stručný výtah.1: 
Jak Nejprve si zjistěte, jak vlastně nyní 
televizní pořady sledujte, protože je ně-
kolik možností:
● Máte individuální televizní anténu 

pro pozemní příjem na půdě či na 
střeše

 Tak to budete mít asi opravdu problém. 
Viz bod 2, tam bych měl najít řešení.

● Používáte společnou televizní anté-
nu (STA), která je v našem domě

 V tomto případě obraťte na vlastníka 
domu (a tedy zároveň majitele STA), 
aby nechal STA nějakým způsobem 
upravit. Viz  bod 3 na těchto stránkách, 
protože tam může najít dobré rady.

● Máte digitální satelitní přijímač a 
dekódovací kartu Czechlink, diGital, 
UPC Direkt nebo DigiTV. Tak to máte 
problém vyřešený, protože změna po-
zemního vysílání z analogu na digitál 
se Vás netýká.

● Máte přípojku kabelové televize
 Problém za mě vyřeší operátor kabe-

lové společnosti a já se o nic starat 
nemusím.

● Na televizní vysílání se díváte na 
internetu:

 Kvalita tohohle způsobu sledování 
programů sice zatím není zrovna špič-
ková, ale odměnou za to je to, že teď 
nemám žádný problém s přechodem 

na digitál. Prostě se mě to netýká.
● Mám pevnou linku se službou di-

gitální televize (například od společ-
nosti O2, Volný, 802.cz, aj.). Obdobně 
jako u kabelových televizi, stačí si 
u provozovatele pevné linky objednat 
službu digitální televize a problém 
s přechodem na digitál je vyřešen. 
Provozovatelé digitální televize přes 
pevnou linku dodávají také potřebný 
speciální set top box.
  Bod 2:
Máte individuální televizní anténu 

pro pozemní příjem na půdě či na 
střeše. Co udělat?

Úplně ze všeho nejlepší asi bude, když 
se obrátíte na nějakou odbornou firmu, 
která staví antény nebo opravuje televi-
zory a nechám si všechno zapojit a uvést 
do provozu. Ale zase tak složité to není, 
možná to zvládnete i sami:

Zjistěte, jaká přípojná místa má můj 
televizor. Bývají na zadní straně televi-
zoru i na boku.

A/ Pokud tam máte konektor SCART 
(čti „skart“) nebo cinch (čti „cinč“) nebo 
také RCA budete potřebovat příslušný 
propojovací kabel, který si asi budu mu-
set koupit zvlášť.

B/ Pokud máte jiný konektor, do ně-
hož je navíc připojena anténa, budete 
potřebovat set top box s modulátorem, 
kterých není moc. Možná by jste měli 
uvažovat o koupi nového televizoru, 
který už bude mít vestavěný tuner (při-
jímač) pro digitální příjem. Těch sice 
zatím na trhu také není moc, ale je už 
možné si vybrat jak moderní LCD, tak 
klasický televizor, a hlavně budete mít 
jen jeden dálkový ovládač.

Konektory jsou vyobrazeny na we-
bových stránkách a dočtete se i další 
potřebné informace. Zkuste si i ověřit 
u někoho, kdo již digitální set top box 
používá, jak se přístroj ovládá, jaký je 

to typ, zda je s ním spokojen, ten Vám 
může i poradit jak s nastavením. Na trhu 
jsou přístroje již za cenu pod dva tisíce 
a navíc ceny stále klesají, navzájem se 
liší, ale podle návodu by mělo jít naladit 
digitální vysílání. Někteří prodejci set 
top boxy prodávají již nastavené na para-
metry vysílání v té které oblasti.

Obecně platí, že pro kvalitní příjem di-
gitálního vysílání stačí menší signál, než 
u analogového vysílání, ale na druhou 
stranu při špatném signálu se na to v 
analogovém vysílání ještě dá dívat, za-
tímco digitální příjem může vypadávat, 
obrázek „zamrzá“, zvuk vynechává.

 Pokud budete mít takovýto nekvalitní 
příjem nebo příjem nemáme vůbec, asi 
vám nezbude, než se obrátit na odbornou 
anténářskou firmu. Můžete mít nevhod-
ný předzesilovač, nevhodné nasměrová-
ní,  nevhodný kanál, atd., atd. Existuje 
celá řada variant, které sami bez měřicích 
přístrojů budete jen těžko řešit.

 Bod 3:
Používáte společnou televizní anténu 

(STA), která je v domě. Co udělat?
Společnou televizní anténu lze pro 

příjem digitálního vysílání upravit 
v zásadě dvěma způsoby. Buď dopl-
níme přijímače, které DVB-T vysílání 
převedou na analogové, nebo budeme 
rozvádět přímo signály DVB-T.

1) jde velmi nákladné řešení (i přes 
100 tis. Kč) a diváci ani nemohou využít 
všech předností digitální televize.

2) bezesporu levnější řešení - 
prostřednictvím STA se budou rozvádět 
přímo signály DVB-T. V tomto případě 
si diváci musí koupit vlastní set top 
boxy úplně stejně, jako kdyby měli in-
dividuální anténu (viz bod 2), a budou 
moci využít všech předností digitální 
televize.

Z uvedených zdrojů vybrala 
Jana Vráblíková
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LOUČÍME SE S JUBILEJNÍM 40. 
MEZINÁRODNÍM FOLKLORNÍM FESTIVALEM 

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI
26. – 31. SRPNA 2009 LIPTÁL

Letošní mezinárodní festival v Liptále 
byl zvlášť významný – slavil 40. výro-
čí svého trvání. Jeho pořadatelé obec 
Liptál, Zlínský kraj, Folklorní sdružení 
ČR a Folklorní sdružení Lipta Liptál 
připravili pro návštěvníky skutečně re-
prezentační program, s účastí vynikají-
cích zahraničních i domácích souborů. 
Na festivalu se střídala vystoupení dě-
tí, zahraničních souborů i vybraných 
skupin, jako např. Fleret s Jarmilou 
Šulákovou nebo bratislavský OLÚN 
v čele s Mirko Dudíkem a s tanečníky 
z Čarovných ostrohů. Vydařilo se i se-
tkání liptálských rodáků, na kterém se 
sešlo 50 rodáků ze všech částí republi-
ky i zahraničí – nejdelší cestu podnikla 
paní Růžena z Kanady. Festivalové 
programy provázelo proměnlivé počasí, 
kvůli kterém došlo v sobotu k časové-
mu skluzu, takže závěrečný ohňostroj 
se konal až v 1 hodinu v noci. Zájem 
o produkci byl však tak velký, že i přes 
tuto pokročilou dobu byl areál plný. 
Úspěšné byly i doprovodné programy 
– řezbářské dny, ukázky rukodělných 
prací (např. s kamenivem), výstava 
Jana Kobzáně i fotografická výstava 
„Zajímavosti liptálské přírody“.

Průběh festivalu ukázal, že měli pořa-
datelé při výběru účinkujících skutečně 
šťastnou ruku. Na 7.000 diváků tles-
kalo jejich umění a odjíždí z festivalu 
se silnými zážitky. V úterý se rozje-
dou z Liptálu také hosté z dalekých 
i blízkých zemí – soubory z Konga, 
Uzbekistanu, Indonézie, Kapverdských 
ostrovů, Ruska, Španělska, Litvy, 
Lotyšska, Maďarska a Slovenska. 
Některé se vrací do svých domovů, jiné 
se ještě zdrží a budou k vidění na festi-
valech v září.

Současně s festivalem slavil význam-
né životní jubileum také jeho ředitel 
Ladislav Michálek. Pogratulovat mu 
přišli patroni Liptálských slavností po-
slanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Josef Smýkal, hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák a hlavní hygienik 
ČR Michael Vít, za Folklorní sdružení 
ČR předseda Zdeněk Pšenica a místo-
předseda Josef Langer, za obec Liptál 
starosta Miroslav Vaculík, z kolegů 
prezidentka Mezinárodní folklorního 
festivalu Frýdek-Místek Eva Geryková 
a mnozí další.

Ladislav Michálek patří mezi nej-
výraznější osobnosti folklorního hnutí 

posledních dvaceti let. Od dětství se 
věnuje lidové kultuře a jeho přispěním 
se MFF Liptál stal jedním z nejvý-
znamnějších festivalů v naší republice. 
Za svoji práci pro lidovou kulturu získal 
v loňském roce i mezinárodní uznání, 
kterého se dostalo jen mála evropským 
osobnostem - obdržel cenu mezinárodní 
organizace I.G.F. „folklorního Oskara“.  
I jeho zásluhou Folklorní sdružení ČR 
jako jediná z 60 členských folklorních 
organizací I.G.F. získala letos v únoru 
vlajku identity, nejvyšší ocenění I.G.F.

V sobotu večer na vystoupení skupi-
ny Fleret popřáli také patroni festivalu 
a předseda FoS ČR k významnému 
životnímu jubileu naší legendární zpě-
vačce Jarmile Šulákové.

A s jakou vyhlídkou a plány vstupuje 
festival do dalšího desetiletí?

„Je potěšitelné, že organizace i tvorby 
festivalu se ujímají mladí členové sou-
boru, kteří jsou garancí pro další festi-
valová léta,“ řekl závěrem Liptálských 
slavností Ladislav Michálek.

Zprávy a fotografie z průběhu festi-
valu najdete také na www.folklornis-
druzeni.cz.  

Tisková zpráva FOS Lipta Liptál

Napsali nám...
Vážený pane starosto,
hodně jsem se těšila na setkání rodá-

ků v Liptáli 29. srpna 2009.
Přesto, že se počasí moc nevydařilo, hřá-

la nás všechny Vaše pozornost, přívětivost 
a opravdová snaha, abychom měli na toto 
milé setkání ty nejlepší vzpomínky.

Lásku k této obci v nás vypěstovali 
již naši rodiče. Přesto, že žili mnoho let 
v Javorníku, chtěli být a jsou pochováni 
v Liptáli.

Pořádání „Liptálských slavností“ 
je moc krásná tradice, za kterou pa-
tří poděkování Vám, Ing. Ladislavu 
Michálkovi a všem, kdo se na nich 
podílejí.

Jsem hrdá na svou rodnou obec, na pra-
covité a skromné lidi, kteří v ní žijí.

Přeji všem Liptalanům hodně zdraví, 
úspěchů a radosti v našem krásném 
Liptáli!

Za rok se těším nashledanou!

V Uhelné 6. 9. 2009
Vlasta Osmančíková (roz. Mrlinová)

Starosta z údolí, kde se zpívá a tančí
Název vesnice Liptál na Vsetínsku, 

která se stala Vesnicí roku, pochází 
z německého Liebenthal.

Jméno můžeme do češtiny přeložit 
jako milé údolí nebo také údolí lásky. 
A právě toto „údolí“ už od roku 1990 
spravuje jeden z tanečníků zdejšího 
folklórního souboru Miroslav Vaculík.

Liptálský starosta se narodil před 
jedenašedesáti lety ve Vsetíně. V ro-
ce 1963 se odešel vyučit do vsetínské 

zbrojovky, vzdělání zakončil strojní 
průmyslovkou a zůstal zde pracovat de-
set let. Poté bylo jeho dalším působiš-

těm výrobní družstvo Lipta v Liptále. 
Tady byl zaměstnaný jako brusič ná-
strojů, mistr ve výrobě nebo vedoucí 
provozovny. Po revoluci ho lidé zvolili 
do starostovského křesla.

„Už dříve jsem byl ve vesnici spo-
lečensky činný, hrál jsem fotbal a dě-
lal jsem do folklóru. Byli jsme jedno 
z mála výrobních družstev, které mělo 
při sobě folklórní soubor a mohli jsme 
jezdit i do zahraničí. Dodnes účinkuji 
ve Valašském kroužku v Liptále. Máme 
skupinu seniorů a vystupujeme i na ve-
řejnosti,“ říká Miroslav Vaculík.

Liptál získal pod jeho vedením celou 
řadu ocenění. V roce 1997 obdržela 

Představujeme starostu
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Psali jsme před dvaceti lety 
- Naše Valašsko, 25. října 1989

Také v Liptále se velmi intenziv-
ně pracuje na podzimních směnách 
Národní fronty. V současné době se 
provádí zahuštění vedení nízkého na-

pětí a vybudování trafostanice v horní 
části obce v oblasti, kde se v roce 1991 
začne v rámci akce „Z“ s výstavbou 
prodejny.

Pozornost si vyžaduje také katastrace 
rozvodů u nových rodinných domků 
na Pustém, provádějí se opravy ko-

Již v měsíci říjnu jsme na vlastní kůži 
pocítili, že se zima nezadržitelně blíží. 
Zatímco děti měly z napadnutého sněhu 
radost, pro většinu z nás to znamena-
lo příchod problémů a nepříjemností. 
Jeden z největších problémů bylo za-
jištění průjezdnosti místních komuni-
kací. Při poslední sněhové nadílce byly 
převážně zasaženy komunikace smě-
řující do údolí Hluboké, Lopuník, Háj 
a Kopřivné. Stromy a náletové dřeviny 
kolem komunikací pod tíhou napad-
nutého sněhu zatarasily průjezd a bez 
motorových pil, bez pomoci občanů 
a pracovníků Obecního úřadu, by cesty 

zůstaly neprůjezdné jak pro občany, 
tak i pro traktory, které zajišťují úklid 
sněhu.

Pod dojmem posledního zimního va-
rování prosíme všechny občany, aby si 
kolem svých pozemků ořezali stromy 
a dřeviny, které zasahují nebo pod tíhou 
sněhu by mohly zasahovat do místních 
komunikací. Takovéto maličkosti po-
tom značně komplikují zimní údržbu. 
Řešení a náprava, až je sníh a kalamita, 
je obtížné a nebezpečné.

 
Děkujeme za pochopení.

Liptál 29.10.2009 Dostálová Věra

munikací do místních částí Hluboko, 
Loperníka, Spálinky a k novým rodin-
ným domkům za národním výborem. 
Občané v rámci podzimních směn pra-
cují na opravě hřbitova a stavbě školy 
na Sadové ulici. Složky Národní fronty 
se zapojují do údržby veřejných pro-
stranství a výsadby zeleně. (d)

Deník Valašsko, 22.10.2009

 Výňatek z občanského zákoníku:

Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá 
silniční vegetace (především dřeviny - 
stromy a keře) a který sousedí se silnicí, 
je dle občanského zákoníku povinen 
provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. 
ořezávání větví či vykácení starých po-
škozených stromů tak, aby nedocházelo 
ke škodám na životě, zdraví či majetku 
fyzických či právnických osob.

V případě porušení této právní po-
vinnosti vzniká odpovědnost vlastníka 
pozemku za vzniklou škodu, neboť dle 
citovaného zákona je strom součástí 
pozemku.

V Liptále nezahálejí

Zimní údržba místních komunikací

obec v rámci soutěže Vesnice roku 
modrou stuhu za společenský život. 
V roce 2005 ocenili Liptál bílou stuhou 
za práci s mládeží. O rok později se 
stala obec Vesnicí roku Zlínského kraje 
a podařilo se jí vyhrát i celostátní kolo.

„Myslím, že to byl pro vesnici velký 
přínos, obec se dala do pořádku, lidé se 
začali více starat o své domy a zahrád-
ky. Milion korun, který jsme v soutěži 
vyhráli, jsme rozdělili do menších pro-
jektů,“ vysvětluje starosta.

V Liptále na konci srpna každoročně 
pořádají mezinárodní folklórní festi-
val. Letos půjde už o čtyřicátý ročník. 
Kromě národních souborů sem přijíž-
dějí zástupci z celého světa.

Kromě plynofikace a zavedení telefo-

nů do obce, které nyní už lidé postupně 
ruší, se Liptálu podařilo zrekonstruovat 
školu. V podkroví vytvořili šestnáct 
malometrážních bytů pro důchodce.

„Napřed se tam moc lidé hlásit ne-
chtěli a teď už musíme vést pořadník,“ 
upřesnil starosta. Asi největší akcí po ro-
ce 2000 bylo podle starosty vybudování 
vodovodu Syrákov, který slouží i okol-
ním vesnicím. Za úspěch považuje také 
rekonstrukci školní jídelny za devět mi-
lionů korun. V obci se také vybudovala 
nová silnice a chodníky, pokácely staré 
stromy a vysázela nová zeleň.

Obec nechala zateplit školu a opravit 
šatny na hřišti. Letos by Liptálští rádi 
vybudovali víceúčelové hřiště a rozšíři-
li kolumbárium.

Příští rok čeká podle Vaculíka Liptál 
investice století. Vesnice je ještě s další-
mi patnácti obcemi zapojena do projek-
tu Čistá Bečva II. Kanalizace, která se 
tu bude v rámci projektu budovat, vyjde 
asi na sto šedesát milionů korun.

Dalším problémem, který stojí před 
obcí, je využití místního zámku, který 
patří obci od roku 1947. Starosta by 
také rád spojil dohromady pod jednu 
střechu mateřskou a základní školu. 
Jestli bude Vaculík kandidovat i příští 
rok, zatím neřeší. 

„Nebudu říkat ani ano, ani ne. Roz-
hodnutí zřejmě nechám až na poslední 
chvíli. Akorát si nedokážu představit, co 
bych dělal doma,“ usmívá se starosta.

A. Dvořáková, Moravské hospodářství

Poděkování hasičům
Obecní úřad v Liptále děkuje Sboru 

dobrovolných hasičů v Liptále  za obě-
tavou pomoc při rozsáhlém lesním 
požáru ve Lhotě u Vsetína v srpnu 
letošního roku. Oheň se podařilo do-
stat pod kontrolu za dva dny. Na místě 
operovalo 18 zásahových vozů profesi-
onálních i dobrovolných hasičů. Kvůli 
těžkému terénu a problém s dopravou 
cisteren byl přizván i vrtulník.

Zároveň apelujeme na všechny ob-
čany, majitele lesů, lesní dělníky, aby 

byli co nejvíce obezřetní při pracích 
či rekreaci v lese, protože násled-
ně vzniklé škody nejen na vlastním 
majetku dosahují opravdu vysokých 
částek,  ale hrozí i jiná vážná ne-
bezpečí, újmy na zdraví a životech 
zúčastněných. Tato žádost se netýká 
jen letních měsíců, kdy je vysoké ri-
ziko kvůli teplotám ovzduší a suchu. 
Týká se to prací v lesích celoročně. 
Děkujeme za pochopení.

Jana Vráblíková

KOBZÁňOVO 
DÍLO

U příležitosti výstavy Jan Kobzáň, 
která byla součástí letošních 40. 
Liptálských slavností, tímto velmi 
děkujeme panu Miroslavu Pechovi 
z Liptálu Hořanska za zapůjčení or-
ginálu obrazu od Jana Kobzáně - 
portrétu pana Karla Pechy v kroji.

Za obecní úřad Jana Vráblíková
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Vsetín (hod,ČTK) - Z Valašska bude 
vidět až do Tater! Na kopci Vartovna 
na pomezí obcí Seninka, Jasenná 
a Liptál na Vsetínsku začala stavba 
37 metrů vysoké rozhledny. Ve výšce 
651 m n.m. v létě vyroste stavba s ko-
vovou konstrukcí ve tvaru spirály 
za 8 milionů korun. 

Stavbu rozhledny se  podařilo zajistit 
i díky  příhraniční spolupráci se slo-
venskými obcemi sdružení Púchovská 
dolina.  Cílem je vybudovat dvě  roz-
hledny. Ta druhá, také v nadmořské 

výšce 651 m bude ve slovenské obci 
Dohňany a obě budou propojeny té-
měř 50 kilometry naučných stezek. 
Celý projekt, jehož součástí bude také 
vytvoření propagačních matriálů pro 
prezentaci cestovního ruchu v této pří-
hraniční oblasti, si vyžádá 15 milionů 
korun. Rozhledna na Vartovně z nich  
odčerpá polovinu.

Při jasném počasí budou mít ná-
vštěvníci jako na dlani Radhošť, Lysou 
horu, ale i Malou Fatru, Roháče či 
dokonce Tatry.  

ČSOP Vartovna Liptál: Ohlednutí za výstavou

Vartovna: Z téhle rozhledny bude vidět až do Tater

Ve dnech 29. a 30. 9. 2009 proběhly 
v liptálském zámku, v rámci 40. roční-
ku mezinárodního folklórního festivalu 
Liptálské slavnosti, dvě výstavy. 

Na první výstavě moderního košíkář-
ství jste se mohli seznámit s výrobky 
z pedigu a zkusit si v minikurzu pletení 
vyrobit vlastní košíček nebo zvoneček. 

Fotografie běžných rostlin a živo-
čichů, ohrožených rostlin, památných 
a významných stromů v obci, známých 
lokalit a dalších zajímavostí jste mohli 
prostudovat na výstavě amatérských 
fotografií. 

Chtěli bychom tímto poděkovat 
všem, kteří nám pomohli s realizací 
obou výstav, dále za technickou podpo-
ru a za zapůjčení samotných místností. 
Také děkujeme všem, kteří nás podpo-
řili svou návštěvou a budeme se těšit 
na další setkání.

Dana Kuchařová a Věra Jašková 
za ČSOP Vartovna Liptál

se uskuteční dne 17. 11. 2009 v 11 hodin.
Program:

a uvítání hostů, a slavnostní představení rozhledny, a občerstvení.

Tento projekt Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.n.m. 
je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského regionálního rozvoje v rámci Programu přeshraniční 

spolupráce Slovenská republika - Česká republika. 

Partneři projektu: Sdružení obcí Hornolidečska, Obec Dohňany, Obec Mestečko, 
Obec Jasenná, Obec Seninka.

Připraven je i kulturní program, ve kterém mimo jiné vystoupí dechová hudba Liptalanka.

Upozorňujeme všechny návštěvníky slavnostního otevření, že příjezd na Vartovnu autem směrem od 
Liptálu - Obory bude pouze na povolení. Proto doporučujeme vyjít si dříve a jít pěšky. Organizátoři 

se však snaží zajistit nějakou kyvadlovou dopravu alespoň pro starší účastníky.
Jana Vráblíková

Slavnostní otevření nové rozhledny na vrcholu Vartovna



Vítězství na Hungarian Baja 2009

Vítězem mistr Evropy, mistr světa druhý

Vítězství na Hungarian Baja 2009 – Petr Vaculík a Jan Malý s vozem Kia Sportce
Posádka EL TORO Teamu, Petr 

Vaculík a Jan Malý s vozem Kia 
Sportce, vybojovala první místo v kate-
gorii H na Hungarian Baja v Maďarském 
Veszprému. V jeho okolí se v pátek 
21. a v sobotu 22. srpna 2009 jel další 
podnik Maďarského mistrovství v Cross 
country rally a Centralní evropské zóny 
- International Cup for Cross country – 
Bajas.

Takto významného podniku se posádka 
Vaculík - Malý účastnila poprvé. „Po ráně 
v Příbrami jsme celé auto dali do pořád-
ku. Uskutečnili jsme funkční test a od-
jeli do země čabajky, guláše a pálivých 
paprik,“ smál se Honza Malý. „Před 
závodem jsme si přehnané cíle nedávali, 
podstatné bylo dojet a neudělat něco autu 
nebo nám,“ dodal Petr Vaculík.

Zajímavostí závodu bylo, že neměl 
prolog, a tak se závodilo od prvních 
kilometrů  nejen s prachem, ale i s po-
malejšími soupeři. „Asi po 15 km jsme 
dojeli první auto, které startovalo před 
námi a trvalo dlouhých 20 km než jsme 
se dostali před něj. Přes prach nebylo 
možné se k maďarskému Terranu při-
blížit méně než na 50 m. Naše troubení 
tak zůstalo nevyslyšeno až do divácké 

zóny, kde bylo místo k předjetí,“ kon-
statoval Honza Malý.

Druhý den se začínalo podle pořadí. 
EL TORO Team proto startoval po zá-
sluze první.  „Bylo dobře, že jsme jeli 
první. Pomohlo nám to. Přesto přišly 
i perné chvilky. Dvě krizovky a jeden 
defekt udělaly ze zavodění malé dra-
ma,“ dodává Petr Vaculík.  

Dobře rozjetý závod se podařilo do-
končit a tři vyhrané selektivní sektory 

podtrhly snažení  EL TORO Teamu, 

který se umístil na prvním místě.
„Děkujeme všem, kteří nám pomohli 

s přípravou a realizací: teamu, sponzo-
rům, rodičům, partnerům a také těm, 
které zajímá naše nadšení pro Cross 
country rally.  První místo ve skupině 
H na Hunagarian Baja 2009, je naše 
odměna Vám všem,“ dodali jedním 
dechem Petr a Honza.

Tisková zpráva
Vsetín – 24.08.09

Název článku sděluje výsledek hlav-
ní soutěže v hodu dvoubřitou seke-
rou na terč při druhém ročníku akce 
Zámecký dřevorubec. Ta se uskutečnila 
v sobotu 29. srpna v pěkném prostředí 
nádvoří javornického zámku Jánský 
Vrch. Pořadatelem byla správa zámku 
a kolektiv nadšenců kolem Františka 
Vitáska.

Javorník – Počasí zahájení soutěže 
nepřálo, ale po poledni už přestalo 
pršet a soutěže se mohly bez potíží 
rozběhnout. Do hlavní soutěže v hodu 
dvoubřitou sekerou na terč si přijelo 
změřit své síly i družstvo z Polska, a tak 
byla soutěž dost napínavá. Vítězem se 
stal mistr Evropy Jiří Vorlíček, který 
na druhou příčku odsunul mistra světa 
Mirka Geržu (Liptál). Hlavní organi-
zátor akce, domácí František Vitásek, 
v této disciplíně skončil na pěkném 
pátém místě. Pro všechny závodníky 
však byly připraveny ceny, které potě-
šily. Dvojice si zasoutěžily i v řezání 
pilou břichatkou na čas. Polští účastníci 
byli zručnější při vyřezávání výtvorů ze 

špalků kmenů, a bylo předvedeno, kolik 
času dřevorubci zabere odvětvit poká-
cený kmen stromu. Přes nejisté počasí 
se přišlo podívat poměrně dost diváků. 
Početná skupina polských návštěvní-
ků přijela povzbudit své závodníky. 
Zazávodili si i diváci, a kdo si jen tak 
chtěl vyzkoušet hod sekerou či řezá-
ní břichatkou, tomu ochotně závodníci 
poradili. Pokud přišly rodiny s dětmi, 

- 22 -

pro děti byly přichystány soutěže, a tak 
alespoň jeden z rodičů mohl nerušeně 
sledovat napínavé závody dřevorubců. 
O občerstvení diváků bylo v hojné mí-
ře postaráno, k dobré náladě přispíval 
moderátor Standa Berkovec, stejně tak 
jako kapela Grock Javorník. Byla to 
vydařená poslední prázdninová sobota 
a diváci si dávali nashledanou při dal-
ším ročníku. 

Jesenický týdeník,
zaslala paní Vlasta Osmančíková

Zleva Jiří Vorlíček, uprostřed Miroslav Gerža.

Zleva: Petr Vaculík a Jan Malý.
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10. výročí klubu volejbalových nadšenců Liptál (kvn)
Z VOLEJBALU

Začátek KVN vznikl partou lidí, kteří se domluvili, že by 
bylo dobré 1x týdně se scházet, zasportovat si a odpočinout 
od denních a pracovních povinností. Zúčastnili jsme se bě-
hem té doby mnoha volejbalových utkání a dostali se brzy 
jako KVN Liptál do podvědomí organizátorů těchto soutěží. 
Začali jsme také pořádat mezi volejbalisty velmi oblíbené 
Mikulášské a velikonoční turnaje v Liptále, na které se muž-
stva z jiných obcí těší. Bohužel pro malou kapacitu tělocvič-
ny nemůžeme všem mužstvům vyhovět. Někteří spoluhráči, 
kteří před 10 lety začali už z různých důvodů hrát, ale přesto 
pokud jim to čas a zdraví dovolí, přijdou se rádi podívat nebo 
si zahrát. Takovým přátelským setkáním bylo ve Vizovicích 
na chatě Revika, kde jsme si “stará garda“  s mladýma , kteří 
postupně přicházeli do týmu dali rovnocenný “match”. Velké 
poděkování patří Haně Hnilicové, která celých 10 let trpělivě 
a obětavě se zápalem k volejbalu jako vedoucí tým vedla. 
Velkou kytici a potleskem od spoluhráčů bylo řečeno vše. 
Díky patří také Ivaně Kostkové, která převzala pomyslný šta-
fetový kolík a ukázala svými organizaními schopnostmi, že 
je tou pravou vedoucí týmu. Pod jejím vedením bude KVN 
i nadále úspěšně pokračovat. Všem bývalým i součastným 
hráčům, přeji hodně zdraví a hodně sportovních úspěchů.

 Martina Blažová

1 - Turnaj Vsetín 2004
2 - Turnaj Vsetín 2005
3 - Jarní velikonoční turnaj Liptál 2006
4 - Jarní velikonoční turnaj Liptál  2006 - předání cen se 

zúčastnil  i starosta M.Vaculík
5 - Mikulášský turnaj Liptál 2006

1

2

5

4
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Obecní úřad v Liptále i všichni příznivci fotbalového sportu 
v Liptále tímto děkují za dlouholetou činnost v oddílu kopané 
v Liptále  nejprve jako aktivnímu hráči a potom trenérovi panu 
Vilému Axmanovi (Vsetín). Děkujeme za přípravy a čas strávený při 
trénincích i utkáních s liptálskými fotbalisty a hlavně pak mužstvem 

dospělých během nejméně 15 let. K další činnosti přejeme hodně sportovních i osob-
ních úspěchů a věříme, že se u zeleného pažitu budeme i nadále často setkávat.

Letošní sezóna pro závodníky 
ve sjezdu na horských kolech pomalu 
končí, platí to i pro Elite závodníka, 
kterým je liptálský Radomil Staněk 
(LARS DH racing team), který v tom-
to měsíci s týmem absolvuje poslední 
závod z Mistrovství Slovenska a další 
závody, které zbývají do konce letošní 
sezóny a nastane čas zimní přípravy. 
Po zimním období nebude chybět před 
začátkem sezóny ani trénování oblas-
tech Itálie, Francie a Monaka.

Před sezónou prodělal jezdec ope-
raci ramene, která ale byla úspěšná, 
takže vše bylo na závodní sezónu 
v pořádku.

V sezoně absolvoval rider i s celým 
týmem kompletní závody Mistrovství 
České Republiky, Mistr. Slovenska, závod 
Mistr Německa a další pohárové závody.

Bohužel díky nepříjemnému pádu 
a zranění v jednom ze závodu Mistr 
ČR přišel o potřebné body k nominaci 
do národní reprezentace, a tím přišel 
i o účast na závodech Mistrovství světa 
ve slovinském Mariboru a rakouském 
Schladmingu, které další sezónu už 
absolvuje.

Sezóna 2009 byla pro závodníka i je-
ho týmové kolegy úspěšná, a protože 
sjezd horských kol je ve sportu zařazen 
jako adrenalinový sport, je tato disciplí-
na brána jako extrémně náročná.

R.Staněk je závodníkem již v nejvyšší 
kategorii Elite, což je kategorie výběru 
těch nejlepších a ze svým týmovým ko-
legou si letošní sezónu v Elitní konku-
renci zajistil pozici v nejlepší Top20tce 
jezdců. Jeho třetí týmový kolega, zatím 
juniorský jezdec získal v kategorii juni-
or celkově 2.místo, takže podle vedení 
týmu i jezdců sezóna dopadla úspěšně.

Pro více informací můžete navštívit 
adresu týmu: www.freebike.cz , kde 
najdete týmové profily jezdců, reporty 
z jednotlivých závodů a další zajíma-
vosti nejen z této sezóny.

Za redakci přejeme jezdci i celému 
týmu úspěšné dokončení sezóny 2009.

Vydal Obecní úřad Liptál 6. 11. 2009. Připravil kolektiv pracovníků pod vedením Miroslava Vaculíka. 
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Závodní sezóna ve sjezdu horkých kol se pomalu blíží ke konci…

Fotbalisté děkují
Oddíl kopané v Liptále tímto děkuje 

firmě MAVE a panu Martinu Vrlovi za 
dovoz a odvoz fotbalového dorostu na 
jejich zápasy.

Za oddíl dorostenců FK Liptál 
Karel Březáček

Poděkování trenérovi


