
V dnešním čísle najdete:
● Z jednání zastupitelstva   ● Program Liptálských slavností
● Starostové se zlobí na novelu ... ● Košt slivovice
● Lesy obce Liptál   ● Volby do zastupitelstev obcí

Duben - Červen 2010

LiptáL - vesnice roku 2006

Blahopřání starosty obce nejmladším hasičům.

Příprava kyselice a krájení klobás na setkání v Maďarsku.
Zleva: Marcela Daňová, Renata Švachová a Jarmila 
Mikulcová.

Celkový pohled na přivítání našich nových spoluobčánků.

Cesta pohádkovou ptačí říší.

Hasičská soutěž

Kazár - Maďarsko

Vítání občánků

Z mateřské školky



USNESENÍ ZO č. 24 ze dne 
16. 06. 2010

ZO Liptál:
- bere na vědomí informace z jed-

nání Rady obce Liptál č. 38 ze 
dne 31.03.2010 a č. 39 ze dne 
07.06.2010 

- bere na vědomí zprávu auditora č. 
126/2009/KŘ o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Liptál za rok 
2009

- projednalo závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2009 a vyjadřuje sou-
hlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad

- schvaluje I. změnu rozpočtu ob-
ce Liptál na rok 2010 s tím, že se 
zakoupí zahradní traktor a sekačka 
na sečení trávy a plovoucí čerpa-
dlo pro zásahovou jednotku hasičů 
Liptál

- bere na vědomí Výroční zprávu 
o hospodaření ZŠ Liptál za rok 
2009

    
- schvaluje hospodářský výsledek ZŠ 

Liptál za rok 2009 ve výši 
 – 164.805,43 Kč 
 z toho:
 - HV vedlejší hospodářské činnosti 

školy 82.985,36 Kč
 - HV školy - 247.790,79 Kč

- schvaluje registraci obce Liptál ja-
ko plátce DPH od 01.05.2010

- schvaluje částku 90,- Kč/m2 za pro-
dej pozemků manželům Ivaně 
a Stanislavu Dědkovým, bytem 
Vsetín, Ohrada 1834 a úhradu prová-
dět formou splátkového kalendáře

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 2608/27 v k.ú. Liptál – ostat-
ní plocha, o výměře cca 180 m2, 
ve vlastnictví obce Liptál, žadate-
lům Lubomíru Vaculíkovi, Liptál 
351 a Karlu Ger-žovi, Liptál 64, 
za cenu 60,- Kč/m2

- neschvaluje prodej části pozem-
ků p.č. 2608/26 – ostatní plocha, 
p.č. 2608/1 – trvalý travní porost, 
p.č. 2608/31 – ostatní plocha, p.č. 
2609 – orná půda, vše v k.ú. Liptál, 
vlastnictví obce Liptál, o výměře 
cca 300 m2, žadatelům Lubomíru 
Vaculíkovi, Liptál 351 a Karlu 
Geržovi, Liptál 64 

- doporučuje zjistit možnosti dalšího 
řešení zabezpečení přístupu na uve-
dené pozemky a pověřuje starostu 
zajištěním zlegalizování cesty
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
- bere na vědomí trvání na žádosti 

Tomáše Vráblíka, Liptál, o odkup 
staré nevyužité vodárny 

- schvaluje výkup pozemků za 
 50 Kč/m2 od:
 Josef Šimek ml. a Josef Šimek st., 

Liptál 268 
 - p.č. 2604/2, trvalý travní porost, 

1290 m2,
 - p.č. 2604/3, ostatní plocha, 
 961 m2,
 - p.č. 2604/4, trvalý travní porost, 

261 m2,
 - p.č. 3872/1, ostatní plocha, 
 1816 m2,
 Ilona Holíková, Zlín, Díly VI 3919
 - p.č. 144/5, trvalý travní porost, 
 20 m2,
 Alice Daňová, Liptál 65
 - p.č. 2605/2, ostatní plocha, 27 m2

- schvaluje směnu pozemku parc.č. 
229/2, o výměře 6277 m2, patřící 
Pozemkovému fondu ČR za pozem-
ky: p.č. 2616, výměra 2356 m2 – 
orná půda, p.č. 2615, výměra 727 
m2 – orná půda, p.č. 2617/4, výmě-
ra 2571 m2 – trvalý travní porost, 
ve vlastnictví obce Liptál

- bere na vědomí informace o pozem-
cích ve vlastnictví obce Liptál, které 
jsou využívány Zemědělským druž-
stvem Liptál a pověřuje starostu 
jednáním se zástupci ZD o vyřešení 
majetkoprávních vztahů

- ověřuje, že změna č. 7 územního 
plánu sídelního útvaru Liptál není 
v rozporu

 - s Politikou územního rozvoje 
České republiky schválenou vládou 
ČR usn. č. 929 ze dne 20.7.2009

 - s územně plánovací dokumentací 
vydanou Zlínským krajem a to:

 Zásadami územního rozvo-
je Zlínského kraje vydanými 
Zastupitelstvem   Zlín-ského kraje 
dne 10.9.2008 pod č. usn. 0761/
Z23/08.

 - se stanovisky dotčených orgánů
 - se stanoviskem Krajského úřadu 

Zlínského kraje,
 jak je uvedeno v části II. obsahu

- vydává změnu č. 7 územního plánu 
sídelního útvaru Liptál v rozsahu dle 
části IV. obsahu

- bere na vědomí informace o jed-
náních s firmou Jan Holík ve vě-
ci umístění fotovoltaických panelů 

na střeše ZŠ a ukládá prověřit obsah 
smluv s JUDr. Stradějovou

- bere na vědomí nové umístění mě-
ření el. energie v budově ZŠ

- bere na vědomí nový lesní hospo-
dářský plán 2010 – 2019 pro obec 
Liptál

- bere na vědomí výsledky výběro-
vých řízení na prodej dřevní hmoty:

 1. lokalita Na Hranicích – firma 
KOTRLA a.s., Na Lapači 856, Vsetín

 2. lokalita Obecní stráň, Na Hranicích 
za vodojemem – R. Hlavica s.r.o., 
Hranická 272, Valašské Meziříčí

- bere na vědomí informace o kontro-
le z Finančního ředitelství Brno

- bere na vědomí informace o po-
vodňových škodách v červnu 2010 
a doporučuje podat žádost o přidě-
lení finančních prostředků na jejich 
odstranění

- schvaluje Plán kulturních akcí 
v Liptále na rok 2010 – doplnění

- bere na vědomí informace o účasti 
obce Liptál na mezinárodním setkání 
v Kazáru (Maďarsko)

- bere na vědomí informace starosty 
obce:

 - o zaslání cca. 30 dopisů ve věci 
bezplatného napojení obce Dešná na 
vodovod Syrákov,

 - o projektu Českého rozhlasu Brno 
„Moravská rodina“,

 - o projektu Čistá řeka Bečva - kana-
lizace,

 - o výkupu pozemků od občanů v do-
lansku firmou ŘSZK (majetková 
správa Val. Meziříčí) a doporučení 
občanům, aby své pozemky prodali 
(z důvodu snadnějšího zpětného vý-
kupu těchto pozemků obci Liptál pro 
výstavbu chodníku)

 - o digitalizaci map v obci,
 - o komunálních  volbách do zastupi-

telstev obcí (počet členů ZO)
- bere na vědomí informace o vy-

pnutí elektřiny v obci ve dnech 13. 
a 15.07.2010. 

Miroslav Vaculík, starosta

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.

Czech POINT
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Řidiči pozor! Výměna „řidičáků“ pokračuje!

Digitalizace mapy katastru nemovitostí

Co bychom měli činit v případě, že jsou tropická horka

Co bychom měli činit v případě, že se blíží bouřky, povodně

VSETÍN – Odbor správních agend 
vsetínské radnice upozorňuje řidi-
če, že během následujících let bude 
probíhat další povinná výměna ři-
dičských průkazů. Zvláště pozorní 
by měli být ti, kteří vlastní průkaz 
vydaný v době od 1. ledna 1994 do            
31. prosince 2000. Ti si jej musí vy-
měnit do konce roku 2010.

 „Podle informací, které jsme ob-
drželi od ministerstva dopravy, jen 
na Vsetíně budeme muset během ná-
sledujících třiadvaceti měsíců vymě-
nit 8691 průkazů, což připadá skoro 
380 průkazů na měsíc,“ informovala 

Ilona Hatlapatková z evidence řidičů 
vsetínské radnice.

Radnice proto dopředu upozorňuje 
řidiče, jichž se bude tato výměna 
týkat, aby ji nenechávali na poslední 
chvíli.  Ušetří si tím spoustu času, 
který by v opačném případě muse-
li strávit ve frontách na oddělení 
dopravně správních agend, navíc 
předejdou riziku jízdy s neplatným 
řidičským průkazem.   

Řidičské průkazy si lidé mohou 
vyměňovat  každé pondělí a středu 
od 8 do 17 hodin a každé úterý od  
8 do 13.30 hodin. „Pro výměnu je 

nutná vyplněná žádost, fotografie 
o rozměru 3,4 x 4,5 cm, platný doklad 
totožnosti a řidičský průkaz, kterému 
končí platnost,“ informovala vedoucí 
odboru Valerie Ondřejová s tím, že 
výměna je zdarma, ovšem při změně 
jakéhokoliv údaje se platí správní 
poplatek padesát korun. Nový řidič-
ský průkaz bude vyroben do dvaceti 
dnů. Během této lhůty má řidič k dis-
pozici původní doklad.

Bližší informace získáte na te-
lefonních číslech: 571 491 577, 
571 491 542,  571 491 582.

(Převzato z webu Města Vsetín)

Pane starosto, 
jak Vám bylo zřejmě již oznáme-

no katastrálním pracovištěm Vsetín, 
byla ve Vaší obci započata obnova 
katastrálního operátu (digitalizace ka-
tastrální mapy) a součástí této činnosti 
je revize katastru na které se podílí 
katastrální pracoviště Holešov.

Sděluji Vám, že od 24.5.2010 bude 
započata revize identických bodů, 
což v praxi znamená, že se v ce-
lém katastru obce budou pohybo-
vat pracovníci KP Holešov a budou 

vyhledávat hraniční znaky (kame-
ny, trubky) a identické rohy budov.  
Revize by měla být ukončena asi 
30.6.2010.  Žádám Vás o informo-
vání občanů o této skutečnosti a též 
o to, aby očistili a zviditelnili (kolí-
kem, barvou apod.) hraniční kameny 
a trubky, které se dochovaly a aby si 
zajistili psy.

Pochůzka v terénu je závislá na po-
časí, proto Vám nemohu upřesnit bližší 
termín.

Vzhledem k tomu, že zákonné po-

vinnosti obce a občanů, zvláště umož-
nit vstup na pozemek, jsou vyznače-
ny v oznámení o obnově, nepovažuji 
za nutné je zde uvádět.

Jak jsem již uvedl, na digitalizaci se 
podílí KP Holešov a KP Vsetín, může 
tedy dojít k nějakému informačnímu 
nedorozumění, tak prosím v případě 
problému či dotazu mě kontaktujte. 

Děkuji za spolupráci!

Za KP Holešov Pavel Popelka, 
vedoucí oddělení aktualizace

Vzhledem k současným vysokým 
teplotám a na většině území bezsráž-
kovému počasí je sucho a poroste tak 
nebezpečí vzniku požárů. 
Doporučení ke zmírnění následků jevů:
- Omezit tělesnou zátěž a nepobývat 

na přímém slunci v poledních a od-
poledních hodinách.

- Nenechávat děti, ale i zvířata na pří-

mém slunci, a zejména ve stojících 
automobilech.

- Zvýšit konzumaci neslazených neal-
koholických nápojů bez kofeinu, před-
nostně neperlivých, které je vhodné 
kombinovat s minerálními vodami.

- Kdekoliv v přírodě nerozdělávat 
oheň, nekouřit, vyhnout se používá-
ní přenosných vařičů i jiných zdrojů 

otevřeného ohně.
- Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až       

2 l nápojů denně, starší děti a dospělí 
až 3 l denně. Není vhodné pít ledově 
vychlazené nápoje.

- Při delším pobytu na přímém slunci 
používat ochranné prostředky (kré-
my s vysokým UV filtrem, sluneční 
brýle, pokrývku hlavy)

Opět doporučujeme sledovat vývoj 
situace a jeho další prognózu (veřejno-
právní televize, rozhlas nebo internet 
ČHMÚ) a dle situace v postižených 
oblastech podnikat nezbytná opatření:

- Uposlechnout pokynů místní samo-
správy, policie a hasičské záchranné 
služby.

- Varovat sousedy, zejména staré lidi.
- Přestěhovat zvířata, automobily, cen-

nosti a další věci do bezpečí ve vyš-
ších polohách (do patra apod.).

- Připravit se na náhlé vypnutí elek-
třiny a plynu. Odpojené elektrické 
spotřebiče přesunout na bezpečné 
místo.

- Maximum protipovodňových opat-
ření provést v denní době. Za tmy 
a bez elektrického proudu je vše 
mnohem komplikovanější.

- Připravit se na možnou evakuaci, 

vzít s sebou doklady, nezapomenout 
na potřeby dětí a domácích zvířat.

- V postižených oblastech pravděpo-
dobné omezení individuální i veřej-
né dopravy.

- Při průtoku vody přes komunikace 
či jejich zatopení nevjíždět do vody, 
pozor na podemletí krajnic a mostů.

- Nebezpečí zatopení níže položených 
míst, údolních poloh, sklepů apod.

Miroslav Vaculík, starosta obce
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Starostové se zlobí na novelu zákona 

Prosba o pomoc aneb jak nedobře 
připravený zákon může poškodit občany

Vybudovaly společně vodovod bezmá-
la za osmdesát milionů korun. Zadlužily 
se a ještě několik let budou splácet 
nemalé částky. Nyní mají podle nového 
zákona umožnit připojení k téměř ho-
tovému vodovodu další obci a to zcela 
bez nároku na jakoukoliv finanční kom-
penzaci. Obcím spojeným ve sdružení 
Syrákov se taková situace nelíbí.

Toto sdružení vzniklo zhruba před 
třinácti lety právě za účelem výstav-
by společného vodovodu pro Bratřejov, 
Jasennou, Liptál, Lhotu u Vsetína, 
Lutoninu, Ublo a Všeminu.

Do nezáviděníhodné situace, kterou sta-
rostové dotčených vesnic vnímají jako ne-
spravedlivou a diskriminující, se sdružení 
dostalo před čtyřmi lety kvůli novelizaci 
zákona o vodovodech a kanalizacích.

„Do jeho nové podoby se dostala věta, 
která říká, že za připojení kohokoliv další-
ho k vodovodu nesmíme nic chtít, byť jsme 
jej vybudovali ze svého,“ líčí nevýhodnou 
pozici starosta Liptálu a zároveň předseda 
sdružení obcí Syrákov Miroslav Vaculík.

Připomněl, že vodovod stál dohro-
mady 76 milionů korun. Pětačtyřicet 
procent z této částky pokryla dotace, 
zbytek musela obecní zastupitelstva pla-
tit ze svých rozpočtů či pomocí úvěrů. 
Splácení není ještě konec.

„Ještě máme před sebou tři roky splá-
tek, celkem šest milionů korun,“ upozor-
nil Vaculík.

K vodovodu, který končí ve Všemině, 
je nyní nově připojena sousední obec 
Dešná.

Vlastníkem vodovodu v této obci je 
společnost Vodovody a kanalizace (VaK) 
Zlín, jeho provozovatelem pak společ-
nost Moravská vodárenská.

„Chtěli bychom, aby se Dešná, či ně-
která z uvedených společností podílela 
částečně na nákladech, které naše sdru-
žení vynaložilo při budování vodovodu,“ 
přiblížil Vaculík.

Podle jeho slov ale společná jednání 
prozatím nikam nevedla. Nový zákon 
podle všeho postavil sdružení do nevý-
hodného postavení.

„Museli jsme souhlasit se stavebním 
povolením k připojení Dešné. Dohoda 
o jakékoliv kompenzaci zatím možná 
zjevně není, prý to nedovoluje zákon,“ 
neskrýval rozhořčení starosta Vaculík.

Společnost Moravská vodárenská pod-
le své mluvčí Heleny Koutné do připoje-
ní kohokoliv k vodovodu Syrákov nemá 
co mluvit. „My pouze pro VaK Zlín 
provozujeme infrastrukturu. Ale o tom, 
kde se co bude rozšiřovat či napojovat 
rozhoduje vlastník. To je v tomto případě 

VaK Zlín,“ vyjádřila se Koutná.
Od celé záležitosti dávají ruce pryč 

také v obci Dešná, která má nového vo-
dovodu využívat. „Je to otázka jednání 
sdružení obcí Syrákov a společnosti VaK 
Zlín. Naše obec s tím nemá co dělat,“ 
nechal se slyšet starosta Dešné Miroslav 
Lukáš. Dodal, že obec měla dříve svůj 
vlastní vodovod. „Ten jsme ale předali 
VaKu Zlín. Objevily se totiž problémy 
s kvalitou vody. Nyní už se o vodovod 
stará VaK, včetně jednání se sdružením 
Syrákov,“ dodal Lukáš.

Předseda představenstva společnosti 
VaK Zlín Milan Soldán včera potvrdil, 
že se sdružením obcí Syrákov už zlínská 
vodárenská společnost jednala. „Těch 
jednání bylo několik, naposledy v zimě. 
Zúčastnili se ho zástupci sdružení Syrákov 
i zástupce Moravské vodárenské,“ řekl 
Soldán. Jaký byl konkrétní výsledek jed-
nání ale nedokázal říci. Přislíbil však, že 
odpoví na písemné otázky Valašského 
deníku v nejbližších dnech.

Sedm obcí na Valašsku a Zlínsku se 
každopádně podle Miroslava Vaculíka 
vzdát nehodlá. Zvažují oslovení poslan-
ců s žádostí o iniciování změny zákona. 
Ve hře je také varianta, že se sdružení 
obcí Syrákov obrátí na soud.

Valašský deník, 27.4.2010

Vážený pane, vážená paní,
chtěli bychom vás, v tento předvo-

lební čas, požádat o pomoc při řešení 
našeho problému se zásobováním pit-
nou vodou.

Sedm  obcí vsetínského a zlínského 
okresu pociťovalo v 90. letech minulé-
ho století silný nedostatek pitné vody. 
Proto se v té době obrátily na společ-
nosti VaK Vsetín a VaK Zlín, zda by 
buď jednotlivě nebo společně vybudo-
valy vodovod v těchto sedmi obcích 
(Lhota u Vsetína, Liptál, Všemina, 
Jasenná, Lutonina, Ublo a Bratřejov).

Vodárenské společnosti o to neměly 
zájem, ale doporučily nám, abychom 
si vodovod vybudovali sami,  že nám 
jej budou po vybudování provozovat.

A tak nám, zmíněným obcím ne-
zbylo, než se dát společně dohro-
mady, založit si sdružení a pustit se 
sami do tohoto odvážného a finančně 

velmi náročného projektu. Postupně 
byl vybudován hlavní zásobovací řad 
do všech sedmi obcí v délce 27 km, 
se 16 stavebními objekty (vodojemy, 
zrychlovací čerpací stanice, přeru-
šovací komory), za více než 76 mil. 
Kč. Dotace byla pouze 45%, zbytek 
40 mil.  jsme zaplatili ze svého. Měli 
jsme půjčku u MF ČR ve výši 20 mil. 
Kč  na 10 let, tj. do roku 2012. A tak 
již osmý rok se budeme letos na váno-
ce skládat a pošleme na MF ČR další 
2 mil. Kč.

Mimo tento hlavní zásobovací řad 
si obce v letech 2005-2010 postupně 
budovaly své místní vodovodní roz-
vody za více než 90 mil. Kč. Takže 
celé dílo nás malé obce vyšlo na           
166 mil. Kč.

A teď k hlavnímu problému.
Již někdy kolem roku 2005 se na nás 

obrátila společnost VaK Zlín, kte-

rá provozuje vlastní vodovod v obci 
Dešná (která je hned za obcí Všemina, 
kde náš vodovod končí) abychom jim 
umožnili připojení, neboť mají pro-
blémy s kvalitou pitné vody. Po ně-
kolika jednáních jsme byli předběžně 
ochotni souhlasit s napojením, ale 
za předpokladu, že nám přispějí na tu-
to velkou investici částkou, která by 
se odvíjela od skutečně vynaložených 
nákladů a koeficientu, podle kterého 
přispívaly i ostatní obce sdružení. 
Jednalo se o částku cca     5,2 mil. Kč. 
Tuto věc jsme  konzultovali i na MZe 
ČR, kde nám bylo sděleno, že mů-
žeme požadovat částku, která odráží 
skutečně vynaložené náklady.

Jaké však bylo naše překvapení, 
když jsme se později dozvěděli, že 
byl v roce 2007 upraven zákon o vo-
dovodech a kanalizacích, který nám 
malým obcím nařizuje souhlasit 

Sdružení Syrákov vložilo miliony korun do vodovodu. Teď jej musí zdarma poskytnout jiným.
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LESY OBCE LIPTÁL  

s připojením bez jakékoliv finanč-
ní náhrady, jinak nám hrozí pokuta 
ve výši 1 mil. Kč.

Naše zklamání a zoufalost nebralo 
mezí. Kde je nějaká spravedlnost 
zaručená Ústavou ČR. Jedni budují, 
zadlužují se a splácejí, druzí k tomu 
přijdou zadarmo a na jejich majet-
ku vydělávají a rozdělují si zisky. 

Obrátili jsme se o pomoc na mi-
nistra zemědělství pana Gandaloviče 
o změnu zákona (odstranění tvrdosti). 
Ten nám odpověděl, že chápe naše 
pocity, ale že nám bohužel nemůže 
pomoci. 

Rovněž jsme se obrátili na tehdej-
šího ministra financí pana Miroslava 
Kalouska, aby nám odpustil zbýva-
jící splátky, které nám ještě zbýva-

jí splatit, čímž by alespoň částečně 
bylo spravedlnosti učiněno zadost. 
Pan ministr nám sdělil, že ve věci 
bezplatného připojení na náš vodo-
vod považuje za nezbytné dále jednat 
s Ministerstvem zemědělství a ná-
sledně se případně obrátit na své 
poslance s žádostí o pomoc při řešení 
této otázky. 

Jsme přesvědčeni, že v právně za-
bezpečené zemi nemohou být schva-
lovány zákony, které poškozují ob-
čany obcí a zvýhodňují nadnárodní 
vodárenské společnosti. Zatímco my 
v obcích na konci každého roku pře-
mýšlíme, kde vzít miliony na další 
splátku půjčky, tito podnikatelé z pro-
vozu našeho zařízení vytvářejí zisky 
a zákon jim to umožňuje.

Obracíme se proto na vás, vážený 
pane, vážená paní, jako na poslední 
záchranu, abyste nám v nové po-
slanecké sněmovně pomohli změnit 
tento zákon, který diskriminuje malé 
obce a města, nebo aby nám jako 
kompenzace této tvrdosti zákona byly 
prominuty poslední splátky. Tím by-
chom  opět nabyli dojmu, že žijeme 
v právním státě.

S pozdravem 
Miroslav Vaculík, 

starosta obce Liptál, 
předseda SO Syrákov 

Myslím, že po přečtení těchto dvou 
článků není třeba komentáře. Nezbývá 
než dál bojovat a snažit se o nápravu 
v této věci.

Obecní lesy se rozkládají na celko-
vé ploše 95,23 ha porostní půdy. Z to-
ho v k.ú. Liptál je 12,94 ha a v k.ú. 
Všemina je 82,29 ha. Hospodaření 
v lesích se řídí zákonem o lesích číslo 
289/1995 Sb. a prováděcími vyhláš-
kami. Z tohoto zákona mimo jiné 
vyplývá, že majitel lesa je povinen 
uzavřít smlouvu s osobou vlastnící 
patřičnou licenci o činnosti odborného 
lesního hospodáře (OLH) - §37. Tuto 
činnost zabezpečuje Soukromá lesní 
správa Klášťov, držitelem licence je 
Ing. Jan Šimek a lesníkem vykoná-
vajícím terénní práce je Petr Jurásek. 
Dále ze zákona vyplývá, že právnické 
osoby a fyzické osoby vlastnící více 
než 50 ha  lesa jsou povinny zabezpe-
čit zpracování lesních hospodářských 
plánů – LHP (§ 24,odst.3). To zna-
mená, že i naše obec musí jedenkrát 
za deset let nechat vypracovat tyto 
plány. Zpracovat LHP mohou pouze 
subjekty, které jsou držiteli licen-
ce na jejich tvorbu. LHP pro naši 
obec zpracoval Ing. Pavel Vijačka ze 
Vsetína. Pověření na zpracování LHP 
obdržel na základě zkráceného výbě-
rového řízení. 

Smyslem LHP je jedenkrát za deset 
let pochůzkou v terénu zkontrolo-
vat stav lesních porostů, vyhodnotit 
hospodaření v uplynulém desetiletí 
a na základě těchto faktů navrhnout 
hospodářská opatření pro další dece-
nální (desetileté) období. V plánech je 
uveden popis lesních porostů, skladba 
dřevin, zásoba dříví, dále pak  maxi-
mální výše těžby, rozsah výchovných 

zásahů (probírek a prořezávek), za-
lesnění s uvedením dřevin a jejich 
procentické zastoupení a některé další 
odborné údaje, jako je hospodářský 
soubor, lesní typ atd. Součástí plánu 
jsou také mapy, které slouží pro orien-
taci a evidenci zásahů podle porostů. 
LHP mají uvedena závazná ustanove-
ní, která jsou majitelé ze zákona po-
vinni dodržovat. Pro Obce jsou to ma-
ximální výše těžeb – v našich lesích je 
to 14 230 m3, minimální plošný roz-
sah výchovných zásahů v porostech 
do 40 let – 33,82 ha a minimální podíl 
melioračních a zpevňujících dřevin 
(MZD) – ten se pohybuje v rozsahu 
25 -30 % podle charakteru hospodář-
ského souboru. Mezi MZD patří v na-
ší oblasti především jedle, buk a dub. 
Na zpracování LHP je možno získat 
dotaci , o kterou naše obec požádala 
Krajský úřad ve Zlíně.

Platnost stávajícího LHP je od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2019. Vypracovaní 
plánu  kontroluje a schvaluje Krajský 
úřad ve Zlíně.

Následná realizace LHP a  hospoda-
ření v lesích je pak záležitostí odbor-
ného lesního hospodáře a vlastníka. 
Na základě požadavků majitele (zá-
stupce obce) vypracuje odborný lesní 
hospodář roční plán těžební a pěsteb-
ní činnosti. V nich je rozepsána a v te-
rénu vyznačena těžba, následně na to 
úklid klestu, zalesnění, ochrana lesa 
před hmyzími a jinými škůdci, roz-
sah ochrany proti zvěři a buřeni atd. 
Hospodářská činnost musí být prová-
děna tak, aby nedocházelo k poškozo-

vání majetku a aby nebyl porušován 
zákon o lesích. Zde je nutno přede-
vším dodržovat maximální velikost 
a šířku paseky při mýtních těžbách, 
dbát na zákonnou dobu pro zajištění 
mladých lesních porostů ( zajištění 
mladých lesních porostů znamená, 
že v době do sedmi let po těžbě musí 
být paseka porostena hospodářskou 
dřevinou, musí být odrostena vlivu 
buřeně a zvěře a sazenice musí být 
rovnoměrně rozloženy po ploše), dbát 
na to , aby nebyly přiřazovány holiny 
k holině a nedošlo tak k překročení 
celkové plochy paseky. Z toho vy-
plývá, že např.maximální výše těžeb 
je sice dána věkem a stavem lesních 
porostů, ale neznamená to, že je prak-
ticky reálné v daném období tyto těž-
by uskutečnit. A to právě proto, že by 
mohlo dojít k přiřazování holin k sobě 
a tím by došlo k porušení zákona.

Práce v lese jsou zajišťovány míst-
ními živnostníky, zaměstnanci ob-
ce a také pracovníky lesní správy 
Klášťov. Vytěžené dříví je prodáváno 
na základě nabídky několika subjektů 
na odvozním místě za nejvyšší na-
bídnutou cenu. V poslední době se 
také objevují nové možnosti prodeje 
dříví, které je nutno nejdříve zvážit, 
případně ověřit a po té odzkoušet, 
a to za předpokladu, že výsledná cena 
bude lepší než současné nabídky.

Na práce v lese, které jsou dotová-
ny, je pravidelně žádáno o příspěvek 
u Krajského úřadu ve Zlíně.

Ing.Jan Šimek,
odborný lesní hospodář



Zkratky: 
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál; KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál; VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál; TJ 
– areál TJ – hřiště
Dále prosíme zúčastněné osoby (vedoucí, pořadatele) aby sledovali a brali na vědomí Poznámky u jednotlivých akcí. Zde je 
uvedeno, kdy nebude kulturní zařízení přístupno. Děkujeme za pochopení.                                  Zpracovala: Jana Vráblíková

Změna programu vyhrazena !
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PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE – 2010
Datum Den Název akce Pořadatel Kde

Celoročně Humanitární sbírka děti 0-15 let o.s.Pomoc bez hranic, L.Obadalová L. Obadalová, 
388 Tel.: 605 778 772

každý čt KALANETIKA cvičení M. Šťastná, Liptál KZ

23.07. pá 11. Valašský Big-beat fest.cz Vaculík Petr, El-Toro KA

31.07. so Myslivecký výlet MS Brdisko Liptál Chata MSB

? Dětský letní tábor ČCE Liptál

07.08. so Zábava TJ Start Lipta Liptál, FK KA

20.08. pá Zábava - Finální rozstřel Klub volejbalových nadšenců Liptál KA

21.08. so Soukromá akce Beránkovi, Liptál KZ KZ pátek 
zavřeno

25.08.
až

30.08.

st
--
po

MFF 41. Liptálské slavnosti 2010
Galakoncert 80. výročí FoS Lipta
Výstava

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

? Motokros - za kravínem o.s. MSUR Liptál Za kravínem

18.09. so Soukromá akce Sušňovi, Liptál KZ

18.09. so Rocková noc Ag. Sírius Vsetín KA

25.09. so Sraz Lipťáků Miroslav Vaculík, Josef Vychopeň KZ

? Díkůčinění za úrody ČCE Liptál Kostel ČCE

? Pouť Ř-K farnost Liptál Ř-K kostel

15.a 16.10. VOLBY  ZO OÚ Liptál VZM 

? Svoz nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec

? Pochod broučků ZŠ a OÚ Liptál obec

? Vítání občánků Občanská komise Liptál, Obec VZM

06.09. po Humanit. sbírka Diakonie Broumov OÚ Liptál OÚ Liptál

02.10. so Soukromá akce - svatba Zbožínkovi, Liptál KZ KZ pátek 
zavřeno

13.11. so Rocková zábava FoS Lipta Liptál KZ

27.11. so Beseda se seniory Občanská komise Liptál KZ KZ pátek 
zavřeno

? Adventní koncert ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE

04.12. so 11. Mikulášská jízda 2010 FoS Lipta Liptál, Obec Obec

04.12. so Mikulášská zábava SDH Liptál KZ

? Besídka DDaZŚ Liptál DDaZŠ Liptál KZ

11.12. so 7. Mikulášský volejbalový turnaj 
smíšených družstev 2010 Klub volejbalových nadšenců Liptál Tělocvična 

ZŠ Liptál
11.12. so Vánoční posezení u cimbálu FoS Lipta KZ 

? Neseme Vám Vánoce MŠ a OÚ Liptál DPS Liptál

? Vánoční besídka Malá Lipta, FoS Lipta KZ

? Nedělní vánoční besídka ČCE Liptál Kostel ČCE

26.12. ne Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ
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Rozpis pravidelného provozu v Kulturním zařízení Liptál - 2010

PROGRAM 41. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
 Liptálské slavnosti 2010

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ KLUBOVNA  I. patro

PONDĚLÍ FoS Lipta - Senioři  19-21 h

ÚTERÝ Karate  15-16 h

STŘEDA FoS Lipta-Malůšata 16-17:30 h

ČTVRTEK Karate 15-16 h Cvičení žen 18-19 h

PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  19 - 22 h

SOBOTA 

NEDĚLE Dechovka Liptalanka

Mimo tento pravidelný provoz  se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle.
Plán akcí byl schválen na 23. veřejném zasedání ZO Liptál dne 10.03.2010, bod 14/23/10.
Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který není v tomto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě a průběžně na 
dalších zasedáních ZO Liptál.                                                     Zpracovala: Jana Vráblíková, tel.: 571 438 074

Pozvané zahraniční a domací soubory:

Indonésie, Nový Zéland, Venezuela, Rusko, 
Kapverdy, Slovensko, Černá hora, 

Javořina – Rožnov p. Radhoštěm, Pomněnka – Tvrdonice, 
Kyjovánek – Kyjov, 

STŘEDA 25. 8. 2010 
 Příjezd prvních zahraničních souborů

ČTVRTEK 26. 8. 2010 
10.00 Návštěva Valašského muzea v přírodě 
 – Rožnov p. Radhoštěm (dále jen VMP) 
17.00 Kulturní odpoledne v Panské zahradě Vsetín
20.00 Folklorní večer v Parkhotelu Všemina

PÁTEK 27. 8. 2010
10.00 Návštěva VMP
15.00 Dostaveníčko před radnicí – Vsetín
18.00  Kulturní program v obci Hovězí
19.00 Družební večer Kulturní areál Liptál (dále jen KA)
20.00 Folklorní večer v Parkhotelu Všemina

SOBOTA 28. 8. 2010 
09.00 KA – zkoušky nástupů o odchodů hlavních pořadů
10.00 KA – zahájení řezbářských dnů
 - výstava ručních prací – košíčky pí. Dana Kuchařová,
  zámek
10.30 Folklor v Liptále  ve fotografiích a písemnostech 
 -  OÚ Liptál

11.00 Přijetí u pana starosty obce Liptál

14.00 Hlavní dětský program
15.30 Letem světem I. - první blok zahraničních souborů
16.30 Letem světem věkem – seniorský program 
17.30 Letem světem II. - druhý blok zahraničních souborů

19.00 FoS Lipta slaví - Vzpomínky na 80.let folkloru 
 v Liptále
19.30 Liptál, městečko - galaprogram souboru Lipta 
 k 80. výročí založení

21.30 Letem světem III. – třetí blok zahraničních souborů
23.00 OHŇOSTROJ
23.15 Taneční zábava

NEDĚLE 29. 8. 2010
08.30 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele
09.00 Zkoušky nástupů a odchodů
10.00 Bohoslužby v Českobratrsko evangelickém kostele
13.30 Slavnostní defilé obcí
14.30  Koncert dechové hudby v KA
15.00 GALAPROGRAM 41. ročník MFF LS 2010
17.30 Večerní zábava
  

PONDĚLÍ 30. 8. 2010
 Odjezd zahraničních souborů

Změny vyhrazeny



- 8 -

VI. KOŠT SLIVOVICE LIPTÁL 2010
Uskutečnil se, jak jsme již infor-

movali v minulém čísle zpravodaje, 
v sobotu 10. dubna 2010 v Restauraci 
„U Klesků“.

Soutěžit se ve 2 kategoriích - trnky 
a ostatní ovoce. Zde jsou výsledky 
letošního 6. ročníku.

Kategorie Trnková - přihlášeno bylo 
22 vzorků:

1. místo - Jan Matonoha
2. Josef Fendrych
3. Petr Vaculík

Kategorie Ostatní ovoce - přihlášeno 
bylo 6 vzorků:

1. místo - Ing. Michal Trochta
2. Lukáš Hajtr
3. Miroslav Bařina st.

Poznali si svoji: Vladimír Zapalač, 
Petr Mikulec, René Navrátil.

Akce byla úspěšná jak do počtu 
přihlášených vzorků, tak z pohledu ná-
vštěvy ostatní veřejnosti. Po slavnost-
ním vyhlášení při bohatém občerstvení 
zahrála k tanci i poslechu skupina 
Može byď - Band. 

Organizátoři slovy paní Hany 
Kleskové tímto děkují všem sponzo-
rům, bez kterých by se tato již tradiční 
soutěž dala uskutečnit jen těžko.

Všichni jste srdečně zváni na další - 
7. ročník v roce 2011. 

Foto: Naďa Kolajová

Všichni dýcháme, čím topíte 
Žádáme konkrétní obyvatele z části Pusté (ale i z jiných 

částí obce), aby netopili či nelikvidovali PET láhve a podob-
né plasty ve svých lokálních topeništích. Pokud by jste i na-
dále trvali na tomto účinném způsobu, jak se do Vás a Vašich 
dětí - ale bohužel i nás - dostanou nejsnazší přímou cestou 
rakovinotvorné látky a ostatní jedy, utesněte si své komíny, 
které jsou snadno odhalitelné v každém období, tak, aby 
Vám ani kousek charakteristického sladkého závanu, Vámi 
zřejmě tak oblíbeného, neunikl do okolí a vstřebávejte si jej 
beze zbytku sami, bez toho, aby jste ubližovali druhým. 

Každý z Vás platí poplatek za odvoz odpadu včetně třídě-
ných. A nikdo Vás neomezuje v množství odevzdaných pyt-
lů, či popelnic. Toto, co provádíte, je opravdu trestuhodné.

A my ostaní nejme povinni to dýchat, když už Vám 
nezáleží ani na vlastních dětech. Pokud to opravdu sami 
nechápete, letní večery bývají příjemné s pobytem venku či 
posezením i bez Vašeho "oblažení".

Za všechny občany obce, kteří pochopili, proč se třídí 
odpady.              Jana Vráblíková 

Pozvánka
Zveme Vás na setkání
bývalých zaměstnanců 

 VD LIPTA Liptál 
které se uskuteční

v sobotu 25. září 2010
v 15 hodin 

v Kulturním zařízení
při Obecním úřadě Liptál   

Prosíme rovněž, 
aby jste informovali o této akci své přátele 

a známé z jiných provozoven.

Společné foto po vyhlášení výsledků.

Zleva: starosta, místostarostka a vítěz Jan Matonoha.
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPELNICE - PYTLE 
černá barva (paseky)

každý sudý týden
Dále upozorňujeme občany, aby si nepořizovali jiné popelnice než české výroby 

(např. polské apod.), na které jsou uzpůsobeny sběrací vozy. Tyto jiné druhy po-
pelnic totiž způsobují problémy při vysypávání. Technické služby Vám je nebudou 
vyprazdňovat.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
18.10.2010  

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 09.08. * 06.09. * 04.10. * 01.11. * 29.11. * 27.12.2010

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 09.08. * 06.09. * 04.10. * 01.11. * 29.11 * 27.12.2010 

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

le 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.

Z OBECNÍ 
KNIHOVNY LIPTÁL
Knihovna je umístěna v budově zá-

kladní školy v Liptále, vchod po pravé 
straně budovy. 

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Návštěvník obecní knihovny zaplatí 

ročně registrační poplatek ve výši:
- 20 Kč (mládež, důchodci)
- 40 Kč (dospělí) 

KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond obsahuje asi 5 000 

svazků, dvakrát za rok přibývají nové 
knihy v celkové hodnotě 10.000 Kč. 
Dále jsou zde k zapůjčení časopisy 
ABC, Dorka, Ikarie, Nemesis. Od Zlín-
ského kraje máme zapůjčeny na jeden 
rok dva putovní soubory - 172 knih.

INTERNET
V knihovně je ZDARMA zřízen pří-

stup k internetu (2 místa). 
NÁVŠTĚVNOST

Za první pololetí si čtenáři vypůjči-
li 713 knih, nově se zaregistrovalo 42 
čtenářů.  

OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA  15.00 – 17.00 hod
PÁTEK  15.00 – 17.00 hod 

Alena Malčíková, knihovnice

Titul Cena Kč
1. Čepice kšiltovka bílá se znakem obce Liptál 80

2. Čepice kšiltovka světle modrá / béžová se znakem obce Liptál - 
NOVÉ 96

3. DVD Liptál včera a dnes (česky, anglicky) 80
4. DVD Návštěva prezidenta 2007 60
5. DVD Vesnice roku 2006 - double ZK a ČR 80
6. Klobouček světle modrý se znakem obce Liptál - NOVÉ 108
7. Kniha Jan Kobzáň 150
8. Kniha Liptál - brožovaná 40
9. Kniha Liptál - vázaná 60
10. Kniha Liptál včera a dnes (fotografie) 290
11. Mapa Liptál 10
12. Pohlednice - různé druhy 2
13. Soubor 5 ks pohlednic VR 2006 (červená) 10
14. Soubor 7 ks pohlednic VR 2006 (béžová) 14

15. Tričko bílé se znakem obce a vlaječkou ČR na rukávě 
- velikost L, XL, XXL, XXXL 150

16. Tričko světle modré se znakem obce a vlaječkou ČR na rukávě -
velikost L, XL, XXL - NOVÉ 186

17. Tričko světle modré se znakem obce a vlaječkou ČR na rukávě -
vel. XXXL - NOVÉ 174

18. VHS Liptál včera a dnes - anglicky 50
19. VHS Liptál včera a dnes - česky 50
20. VHS Liptál včera a dnes (norma USA) 350
21. VHS Návštěva prezidenta 2007 50
22. VHS Vesnice roku ČR 2006 50
23. VHS Vesnice roku ZK 2006 50

UPOZORNĚNÍ 
poplatky odpady, psi
Upozorňujeme občany, kteří ještě 

nemají uhrazen poplatek za odvoz ko-
munálního odpadu za letošní (případně 
minulý) rok a poplatek za psa, aby tak 
bezodkladně učinili na obecním úřadě, 
kde zároveň obdržíte barevné pytle 
na tříděný odpad, popř. na účet Obce 
Liptál číslo 6724-851/0100, v. s. je 
číslo domu. 

Poplatky pro rok 2010 zůstávají 
stejné jako vloni a činí:

odpady - za osobu s trvalým poby-
tem 300 Kč/rok, za rekreační objekt 
- 300 Kč/rok

psi - v obci 100 Kč/rok za prvního psa, 
za každého dalšího psa 200 Kč/rok 

- v odlehlých částech 50 Kč/rok za 
prvního psa, za každého dalšího psa 
100 Kč/rok

Infocentrum nabízí:

Svoz  odpadu Liptál 2010

Zdravotní středisko Liptál
 MUDr. Hana Blanarčíková
V těchto dnech bude ordinace MUDr. 

Blanarčíkové uzavřena z důvodu čer-
pání řádné dovolené:
5.8. (čtvrtek), 6.8. (pátek), 9.8. (pon-
dělí), 13.8. (pátek), 20.8. (pátek), 
27.8. (pátek).
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POŘÁD TI PSI
Obracím se na Vás s velkou pros-

bou. Možná si vzpomínáte, jak jsem 
v posledním vydání zpravodaje psala 
ohledně psích exkrementů kolem na-
šeho zámku. Bohužel bláhově jsem se 
domnívala, že to zabere. Ale v sobotu 
při tréninku jsem zjistila, že to nemělo 
takový efekt, jaký jsem očekávala. 
Během tréninku našich nových mla-
dých hasičů, před zraky nás všech, 
si tam jedna nejmenovaná paní došla 
vyvenčit svého miláčka a vůbec jí 
nevadilo, že jen metr od ní běhaly 
a válely se po trávě malé děti. Čekala 
jsem, že ihned po tom, co onen pes 
vykoná svou potřebu, vezme igeli-
tový sáček, které měl pes v pouzdře 

Pozvání 11. ročník open air festivalu 
Valašský bigbeat fest 2010
PÁTEK 23. 7. 2010 V 18 HODIN

Hlavní host večera: TOMÁŠ KLUS 
Dále vystoupí:

Ine Kafe Revival - www.inekaferev.ic.cz
Sára - www.sararock.wz.cz 
Szkrat - www.szkrat.wz.cz 

Další účinkující budou ještě upřesněni.

Vstupné: v předprodeji 180 Kč, na místě 230 Kč. Využijte proto předprodeje.
Předprodej: od 18. 6. 2010 - Vsetín - Nábytek Vaculík, Nádražní ulice, tel./fax: 571 414 041

(vedle vlakového nádraží - naproti restaurace Na Špici).
Další místa předprodejů budou brzy doplněny na stránkách: 

http://www.valasskybigbeatfest.cz, kde naleznete i další informace a podrobnosti! 

Pozvánka
Myslivecké Sdružení BRDISKO LIPTÁL 

zve tímto přátelé myslivosti a širokou veřejnost na
 MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 

dne 31. 7. 2010 u myslivecké chaty v Liptále. 
Začátek od 14 hod.  

Připravili jsme pro Vás 
- myslivecké speciality, občerstvení pro děti i dospělé. 

Odpoledne: soutěžní hry pro děti i dospělé, přehlídka lovecky 
upotřebitelných psů a jejich využití v myslivosti, výstava 
trofejí, ukázka z výcviku služebních psů PČR, tombola.

Celým odpolednem a večerem Vás bude bavit 
k tanci a poslechu hudební skupina 

MOŽE BYĎ - band z Liptálu. 
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou myslivci.      R. Staněk

na obojku, a uklidí po něm. Ale nestalo 
se tak. Musela jsem až rázně zakročit, 
aby si paní uvědomila, že není doma 
na zahradě a všude kolem běhají děti. 
Tento sobotní incident mne donutil 
k tomu, abych Vám napsala. Zajisté 
máte ohledně této problematiky více 
informací a je to také ve Vašich kom-
petencích. Chtěla bych Vás tedy požá-
dat, aby byly v blízkosti zámku a hřišť 
nainstalovány nějaké značky (např. 
viz. příloha) a případně speciální koše, 
aby se některým našim spoluobčanům 
konečně rozsvítilo a začali na uklízet 
po svých pejscích.

S pozdravem
Ing. Jana Kašpárková, 

hlavní vedoucí ml. hasičů SDH Liptál

10. humanitární sbírka v září
Uskuteční se v pondělí 06. 09. 2010 

v době od 8 do 17 hodin v garáži OÚ 
vedle hasičské zbrojnice.

Co vše můžete darovat ?
- Letní a zimní oblečení (dětské, dám-

ské, pánské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-

ky, záclony
- Látky (min. 1m2, prosíme nedávejte 

odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 

skleničky – vše nepoškozené
- Peří, péřové i vatované přikrývky, 

polštáře, deky, spací pytle
- Veškerou nepoškozenou obuv

Věci, které vzít nemůžeme:
- Ledničky, televize, počítače a jinou 

elektrotechniku - z ekologických dů-
vodů

- Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
- ty se transportem znehodnotí

- Znečištěný a vlhký textil, matrace, 
koberce.
V loňském roce se Diakonii poda-

řilo zajistit odbyt na téměř na veškerý 
textilní materiál, a proto není nutné 
občany omezovat a mohou přinést veš-
keré textilní ošacení a domácí potřeby, 
kromě elektroniky. Prosíme o zabalení 
do igelitových pytlů či krabic. 

Sbírkou pomůžete:
• materiálně sociálně potřebným obča-

nům. 
• budete se podílet na vytvoření pra-

covních  míst pro těžko umístitelné 
občany na trhu práce, kteří třídí ne-
použitelný textil k dalšímu průmyslo-
vému zpracování

• ochráníte životní prostředí, jelikož 
by textil jinak skončil v komunálním 
odpadu
Diakonie děkujeme také za pří-

padnou finanční pomoc - číslo účtu: 
38739601/0100.

Jakékoliv další informace obdržíte na 
tel.:  603 287 387, 224 316 800, Diakonie 
Broumov, www.diakoniebroumov.org.

Celoroční humanitární 
sbírka oblečení a hraček

pro děti od 0 do 15 let
Místo sběru: Liptál 388 - Dolansko, 
300 m pod obchodem po levé stra-
ně - směr Vsetín. Kontakt: Ludmila 
Obadalová, tel. 605 77 87 72. Dny 
sběru: kdykoliv mimo soboty. Nejlépe 
předem zavolat a dohodnout. 
Děkujeme za pochopení a pomoc.

Letní kino ve 
Všemině 

od 15. 07. - 21. 08. 2010
Po loňské úspěšné akci opět promítá 

letní kino na Všemině.
Začátky:  červenec 21:30 hodin, srpen 
21:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Každý čtvrtek po kině bude probíhat 
taneční diskotéka „ Hawai Party “.
Celý finanční výtěžek je věnovaný 
dětskému domovu ve Vizovicích, uli-
ce 3. května.
 Bližší informace o programu: 
Park Hotel Všemina, tel.: 577 116        
611, www.vsemina.cz, e-mail:  vsemi-
na@vsemina.cz.
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Jsme Poradna pro uživatele sociálních služeb zřízená 
Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a posky-
tujeme bezplatné sociální poradenství osobám se zdravotním 
postižením, osobám pečujícím o osoby se zdravotním po-
stižením, opatrovníkům, osobám zbavených právní způso-
bilosti, rodičům dětí se zdravotním postižením, seniorům, 
uživatelům sociálních služeb a dalším osobám.

Jsme nezisková organizace nabízející veřejné bezplatné 
služby pro celý Zlínský kraj.

Bc. Petra Fohlerová
NRZP ČR - Regionální pracoviště pro Zlínský kraj

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Tel: +420 575 570 700, e-mail: zlin@poradnaprouzivatele.cz, 

www.poradnaprouzivatele.cz, www.nrzp.cz.

Posloucháte stanici Český rozhlas Brno? Pokud ano, víte, že 
vám je na jeho vlnách v pořadu Moravská rodina pravidelně 
zprostředkováno setkání s některou z  moravských obcí. A tak 
posluchači Čro Brno mohli ve čtvrtek 24. června po celý den 
v pravidelných vstupech poznávat historii a současnost naší 
obce. Slyšeli, co hezkého zde mohou uvidět, proč stojí za to 
naši obec navštívit. Byl jim nabídnut tradiční krajový recept 
na dobré jídlo, poslechli si rozhovory se zajímavými lidmi, 
kteří tu žijí. No a protože pro naši obec je typická i hudba 
a zpěv, mohli se zaposlouchat do písní, které jim zazpívaly děti 
z mateřské a základní školy a sbor Rokytenka. 

Vy, kteří jste o vysílání věděli, mohli jste své spoluobčany 
slyšet. A vy ostatní? Snad se podaří získat nahrávku a umož-
nit vám její poslech.               Hana Vaculíková

Poradna pro uživatele 
sociálních služeb MORAVSKÁ RODINA

Volby do do zastupitelstev obcí

Kolečkové brusle - móda, pro niž stále chybí místo
Jízda na kolečkových bruslích se stává fenoménem. 

Nebezpečným. Bruslaři totiž neznají pravidla a ani motoristé 
se k nim neumějí chovat. Může za to i nedokonalý silniční 
zákon. Proto se uvažuje o „povýšení“ bruslařů na cyklisty.

Zmatek. Je bruslař auto, nebo chodec?
Na českých silnicích se prohání stále více lidí na koleč-

kových bruslích, zejména teď o prázdninách. Řidiči aut jsou 
zoufalí, navíc drtivá většina bruslařů netuší, jaká na ně v pro-
vozu platí pravidla, jak ukázal test MF DNES.

Ačkoli se bruslaři na in-linech běžně pohybují i dvaceti-
kilometrovou rychlostí, podle předpisů jsou to chodci, takže 
mohou jezdit jen při levém okraji vozovky. A pokud podél ní 
vede chodník, mají jet po něm. Tak hovoří silniční zákon.

Povinnosti a práva bruslařů v provozu
1. Bruslař je podle zákona chodec, takže má stejná práva, 

jako on.

2. Bruslař nesmí na silnici, pokud je podél ní chodník. V tom 
případě musí jezdit po chodníku.

3. Kde není chodník, smí jet bruslař po levé silnici nebo při 
pravém okraji vozovky.

4. Bruslaři mohou jet při levém okraji vozovky nejvýše dva 
vedle sebe, při snížené viditelnosti nebo zvýšeném provo-
zu smějí jet pouze za sebou.

5. Bruslař nemá povinnost nosit například ochrannou přil-
bu.

6. Bruslař nesmí ohrozit chodce.
7. Bruslař nemá povinnost být na silnici osvětlen.
8. Bruslař nemá zakázáno při jízdě telefonovat nebo požívat 

během jízdy alkohol.
9. Srážka bruslařů není dopravní nehoda, přesto je lepší při 

zranění zavolat policii.                     vybráno z MF Dnes

V každém případě doporučujeme při jízdě na bruslích velkou 
opatrnost a při snížené viditelnosti reflexní oblečení !!!

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republi-
ky na dny 15. a 16. října 2010 svým rozhodnutím ze dne             
18. června 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 
207/2010 Sb. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána 
dne 25. června 2010.

Informace o podzimních volbách 
do zastupitelstev obcí v roce 2010

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o volbách“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
V širším pojetí se voleb do zastupitelstev obcí dotýká také 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Shrnutí po vyhlášení voleb do 
• 66 dnů přede dnem voleb (do 16 hodin) - podání kandidát-

ní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o vol-
bách), (10. srpna 2010)

• 66-60 dnů přede dnem voleb - možnost doplňovat další 
kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí       
(§ 22 odst. 2 zákona o volbách)

• 53 dnů přede dnem voleb – odstranění závad na kandidát-
ních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto 
přichází v úvahu/

• 30 dnů přede dnem voleb - delegování zástupců do okrsko-
vé volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

• 48 hodin před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát 
se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o vol-
bách)

Počet členů zastupitelstva na příští volební období schválilo 
zastupitelstvo obce Liptál na svém veřejném zasedání dne 
21. 7. 2010.

Bližší informace získáte na obecním úřadě Liptál nebo 
na úřední desce.

Jana Vráblíková
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Společenská kronika
ŽiVotní jubilea

ČeRVeneC - SRPen - ZÁŘí 2010

60 let
červenec Smilková Jiřina, Dolansko
  Řezník Miroslav, Na Prašnici
srpen  Výchopňová Jaroslava, Dolansko
září  Daňa Jan, Kopřivné

65 let
červenec Vaculíková Drahomíra, Kopřivné
  Hrtáň Jiří, Dolansko
srpen  Vaculíková Marie, Spálíky

70 let
červenec Ing. Smilková Květoslava, Dolansko
srpen  Vaculík Vladimír, Hořansko

75 let
srpen  Knebl Pavel, Dolansko

80 let
srpen  Mrnůštíková Zdeňka, Hořansko
  Dědek Viktor, Střed
  Vaculíková Marie, směr Háj

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

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

84 let
srpen  Řezník Josef, Na Prašnici
  Michálková Anežka, Na Špici
září  Smilková Blanka, Dolansko

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

86 let
červen  Hrtáňová Marie, Dolansko

88 let
červenec Sušňová Anežka, Hořansko

91 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

98 let
červenec Smilková Rozálie, Lopuník

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky 2010  
duben  Frýdlová Michaela, Sadová, 
  nové příjmení Muchová

Odhlášeni 
duben  Žurek Zdeněk, Lůžko
květen   Muchová Michaela, Sadová

Přihlášení 2010
duben  Marečková Eliška, Háj
  Slováková Irena, Střed
  Vaculík Jan, Kopřivné
květen  Škrabánek Martin, Iveta, Anna, Štěpán,  
  Dolansko

narOzeni 
březen  Černota Dominik, Háj
duben  Výchopeň Filip, Dolansko
  Řezníček Michal, Střed 

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
duben  Cedidla Pavel, Střed
červen  Bařinová Jiřina, Pod Hranicí
  Měrka Jiří, Kopřivné
  Pilíšek Karel, Vsetín
  Zgarba Rudolf, Střed 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Počet obyvatel:
Ke dni 01.07.2010 žije v obci 1460 obyvatel, z toho 717 
mužů a 743 žen.
Čísla popisná a evidenční
Ke dni 01.03.2010 je v obci registrováno 509 čísel popis-
ných a 44 čísel evidenčních (chaty).
Počet přístupů na webové stránky Obce Liptál 
(www.liptal.cz): 
ke dni 01.07.2010 - 24.603 přístupů.

V současné době připravujeme předělání a zdokonalení stá-
vajících 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. 
Kdo máte zájem o zasílání různých informací (např. 
vypínání elektřiny apod.) na Vaše emailové adresy, sdělte 
tyto rovněž na obecní úřad.
Posílejte na email: obec@liptal.cz.             Jana Vráblíková

PORADNA PRO SENIORY
Krajská rada Zlínského kraje Svazu důchodců ČR posky-

tuje poradenství seniorům v řešení sociálních, finančních, 
majetkových a právních problémů. „Důležité je především 
poradenství ohledně finančních záležitostí, například půj-
ček a úvěrů,“ uvedl předseda krajské rady svazu Rudolf 
Dočkálek. Poradna na Lorencově ulici 3791 ve Zlíně je 
otevřena každý čtvrtek od 9 do 12 hodin. Více informací 
na telefonním čísle 577 011 528. E-mail: sdcr.zlinskykraj@
seznam.cz.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 25. června 2010 jsme si připomněli 8 let 
od úmrtí naší spolupracovnice a místosta-
rostky obce Liptál, paní 

Anežky Evjákové z Liptálu č. 344.
V listopadu roku 2010 by se dožila 61 let. 

Zároveň jsme si 7. května 2010 připomněli 
8 let od úmrtí pana

Jaroslava Mikšíka z Liptálu - Háje č. 193
 
rovněž zaměstnance Obecního úřadu 
v Liptále. 

Vzpomínají rodina, spolupracovníci, Hájovjané a ostatní 
občané. 

VzPOmínky
Dne 6. června 2010 by se dožila 80 let naše 
maminka, babička a prababička, paní 

Ludmila Vaculíková z Liptálu č. 351

S láskou vzpomínají synové a dcera s rodina-
mi a ostatní příbuzní.

Dne 6. dubna 2010 by se dožil 80 let náš 
tatínek a staříček, pan

Jaroslav Gerža z Liptálu č. 88

Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. 
Syn a dcera s rodinami. 

V krásnou slunečnou jarní neděli 25. dubna  2010 přivítal 
pan starosta v zasedací místnosti OÚ v Liptále početnou 
skupinu 9 nových občánků se svými rodiči, prarodiči a ji-
nými příbuznými. Slavnostní vítání již tradičně zpříjemnilo 
vystoupení Malůšat FoS Lipta Liptál.

Po zápisu rodičů do pamětní knihy obdrželo 6 děvčátek   
a 3 chlapečci dárek od OÚ v Liptále. Za přípravu a organiza-
ci patří poděkování členkám komise pro občanské záležitosti 
a pracovníkům OÚ.

Pozvání OÚ v Liptále tentokrát přijali :
Jana Hrabovská, Miroslav Řezáč, Anna Vaculíková, Tereza 
Němečková, Veronika Hrádková, Matyáš Procházka, Tereza 
Vychopňová, Martin Gerža, Adina Pohanková.

Všem novým občánkům i jejich rodičům přejeme hlavně 
hodně zdraví, spokojenosti a lásky.

Marie Machalová

ČCE LIPTÁL 
OTEVŘENÝ DOPIS

Názor, prosba
Vážení,
dovolte mi, abych tímto vyjádřil svůj názor na pořádání 

velikonoční zábavy ze 3. na 4. dubna tohoto roku. Nejde 
mi o její průběh, o němž nic nevím, protože jsem tam ne-
byl. Jde mi o termín konání této zábavy. Zábava se konala 
v noci z Bílé soboty na neděli – Boží hod velikonoční, tedy 
v největší křesťanský svátek. V tu noc podle tradice Kristus 
vstal z mrtvých a křesťané zde hledají největší tajemství své 
víry. Pořádají se půlnoční bohoslužby a meditační setkání. Té 
noci mají věřící rozjímat a modlit se, a ne účastnit se hlučné 
zábavy. U nás v Liptále se sice žádná noční církevní akce 
nepořádá, ale nedělní bohoslužby na Boží hod velikonoční 
ráno mají pro život církevního společenství zásadní význam. 
Vzhledem k tomu, že v Liptále je stále velký počet prakti-
kujících křesťanů různých vyznání, jeví se mi toto datování 
zábavy jako nevhodné. Jednak proto, že řada mladých lidí se 

v neděli po zábavě neúčastní bohoslužeb, a dále proto, že tím 
pořadatelé zábavy dávají signál, že křesťanská tradice je jim 
lhostejná nebo si ji vůbec neuvědomují. Na jedné straně se 
v obci významně podporují lidové tradice, na druhé straně se 
zábavou ve Velikou noc tyto tradice pomíjejí, neboť folklór  
je bez křesťanských svátků nemyslitelný.

Velmi se mi líbí, že Obecní úřad v Liptále připravuje ce-
loroční kalendář akcí, a tak přispívá ke koordinaci činností 
různých spolků, skupin a církví. Ale právě velikonoční zába-
va koliduje s velikonočními  bohoslužbami v obou kostelích 
a nerespektuje význam největšího křesťanského svátku. 
Možná k této kolizi došlo i opomenutím uvést do kalendáře 
akcí velikonoční bohoslužby.

Dovoluji si tedy požádat Váš Sbor dobrovolných hasičů 
v Liptále, jehož práce si jinak velmi vážím (zejména v práci 
s mladou generací), abyste při plánování akcí na příští rok 
více pamatovali na duchovní a náboženské tradice, které 
přispívají pozitivně k mezilidským vztahům a k celkové po-
kojné atmosféře naší obce.

Děkuji za pochopení a zdravím s přáním Božího požehnání 
pro Vaši záslužnou činnost.

Jan Hudec, Evangelický farář v Liptále
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTÁL
O tom, že ptáčci provázejí i pohádko-

vé postavy se ve čtvrtek 3. června odpo-
ledne přesvědčily děti z Mateřské školy 
Liptál, když se spolu s rodiči vydaly 
na „cestu pohádkovou ptačí říší“.

Vyzbrojeny startovací obálkou, do kte-
ré postupně vkládaly omalovánky ptáků 
od pohádkových postav za splnění úkolu, 
obešly děti všechna stanoviště v blízkém 
okolí školky. U Popelky přebíraly hrách, 
u Zlatovlásky navlékaly poztrácené ko-
rálky, u vodníka lovily rybičky, u ježi-
baby z perníkové chaloupky poznávaly 

předměty hmatem  a u báby v zahrádce 
u veliké řepy skládaly obrázky podle 
děje pohádky. Největší úspěch však měli 
čerti. Děti se tu povozily na táčkách 
a shazovaly míčkem kuželky.

Poslední pohádkové postavy - slepič-
ka a kohoutek čekaly na děti ve školce. 
Hodná slepička vytvořila každému z po-
sbíraných listů omalovánku, přidala pas-
telky a textilního ptáčka, kterého si hned 
děti dokreslovaly. U kohoutka pak děti 
otiskem ruky na papírový strom a dolepe-
ním hlavičky vytvořily sovičku – na pa-

Na první den prázdnin jsme si do-
mluvili dlouho slibovanou vycházku 
na Vartovnu.

Ráno jsme se sešli ve školce, nabalili 
do batůžků svačinky a spolu s několika 
rodiči se svezli autobusem na Syrákov. 
Pak jsme již pokračovali značenou ces-
tou až k rozhledně Vartovna.

Počasí nám přálo, tak jsme zastavo-
vali jen na doplňování tekutin. U cí-
le cesty nikdo nebyl unavený a téměř 
všichni chtěli po schodech až nahoru. 

Rozloučení s dětmi 
odcházejícími do základní školy 

se již tradičně koná na obecním úřadě, 
a tak se v úterý 29.června odpoledne

sešli v zasedací místnosti rodiče, 
prarodiče a sourozenci 

našich předškoláků. 

Po krátkém programu a proslovu 
pana starosty dostaly děti 

upomínkové předměty 
a nabídly sobě i rodičům 
pohoštění ze slavnostně 

nachystaného rautu.
Eva Krausová

CESTA POHÁDKOVOU PTAČÍ ŘÍŠÍ

VÝLET 
NA VARTOVNU

ROZLOUČENÍ 
S PŘEDŠKOLÁKY

mátku této pohádkové cesty ptačí říší.
Na zahradě školky čekalo na děti 

občerstvení, volná zábava, ale hlavně 
hodně různých druhů živých ptáčků. 
Kamila Křupalová, předsedkyně ČSOP 
Hošťálková se zabývá záchranou opuš-
těných a zraněných zvířat a kromě ptáků 
přivezla i malou lištičku a mývala. 

Cesta pohádkovou ptačí říší se oprav-
du vydařila a děti budou mít nezapome-
nutelné zážitky  díky obětavým rodičům, 
kteří se za pohádkové postavy přestrojili, 
ale i díky pohádkovému počasí, které se 
umoudřilo na poslední chvíli.

Eva Krausová

Výhled byl dobrý a stálo to za to!
Zpáteční cesta uběhla ještě rychle-

ji, a tak jsme na Syrákově měli ješ-
tě hodinu čas do odjezdu autobusu. 
Po poradě s rodiči jsme dětem slíbili 
zmrzlinu a vydali se ke školce pěšky 
přes Spálíky. Všichni šlapali statečně, 
ale na těch nejmenších už byla v závěru 
vidět únava.

Oběd byl výborný, všechno jsme 
snědli a ještě ta zmrzlinka! Pak už jsme 
jen odpočívali.

Dětem i přítomným rodičům se ta-
to vycházka líbila prý víc než výlet 
do Lešné. 

Tak budeme trénovat a příště zase 
pěšky!

Eva Krausová, řed. MŠ Liptál
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Každoročně se žáci naší školy účastní 
soutěží, v nichž prokazují své vědo-
mosti i schopnosti. K úspěchu je třeba 
mít nejen nadprůměrné vědomosti, vlo-
hy a nadání, ale i dlouhodobější zájem 
o daný předmět, vedení učitele a v ne-
poslední řadě i špetku štěstí v soutěži 
samotné. 

V letošním roce dosáhl významného 
úspěchu žák 9. třídy Štěpán Bukáček. 
V olympiádě z jazyka českého se 
v okresním kole umístil na prvním 
místě z celkového počtu 23 soutěží-
cích. 

Olympiáda z JČ patří k těm soutě-
žím, na něž se není možné důkladně 
připravit. V soutěži se ukáže, nakolik je 
soutěžící sečtělý, jak vnímá čtená slo-
va, jak čtenému rozumí, jak pohotově 
umí reagovat. Štěpánovi také nechy-
bí odvaha, sebedůvěra, nadhled a vtip. 
Předpokládané pěkné umístění se změ-
nilo v obrovskou radost Štěpána, je-
ho maminky, paní učitelky Vaculíkové 
i nás ostatních „školou povinných“. 
V této soutěži dosáhl úspěchu, který 
na naší škole dosud chyběl. Štěpánovi 
blahopřejeme a všichni mu budeme dr-

Kurz tance a společenské výchovy 
absolvovalo v letošním roce 11 taneč-
ních párů. Na závěrečné koloně před-
vedli svým rodičům, učitelům i kama-
rádům vše, čemu se naučili.

Kromě klasických i moderních tan-
ců se naučili základům společenského 
chování. Mnozí z nich ve večerních 
toaletách a kravatách vůbec nepřipomí-
nali žáky naší školy. Právem na ně byli 
učitelé i rodiče hrdi.

Překvapením pro všechny přítom-
né byla návštěva loňských absolventů 
tohoto kurzu. Někteří se přišli na své 

kamarády podívat a možná po roce 
oprášili svá saka a sváteční šaty. Rádi 
jsme je viděli a uvědomili jsme si, že 
základy společenského chování si do-
cela osvojili.

Novinkou letošního kurzu byla také 
změna volby nejlepšího tanečního pá-
ru. Odborná porota pečlivě posuzovala 
každý krok, rytmus, držení těla i cel-
kový dojem. Na prvním místě se le-
tos umístila Lucie Kovaříková a Matěj 
Vaculík. Letos žáci také poprvé mezi 
sebou vybírali Miss sympatie a  její pro-
tějšek mezi chlapci. Nejsympatičtějším 

ZŠ Liptál každým rokem pořádá jed-
nu velkou akci pro veřejnost. Velcí 
i malí z okolí navštívili již naše jarmar-
ky středověký, velikonoční, vánoční, 
valašský, jimž vždy předcházely celo-
školní projekty. 

V letošním roce jsme zvolili pro-
jekt Vietnam a pro veřejnost nedělní 
program s názvem Den vietnamské 
kultury. Během příprav jsme se se-
tkávali s různými názory od opovrž-
livého „Vietnamci mají taky nějakou 
kulturu?“ až po „Výborně, konečně se 
o našich spoluobčanech něco dozví-
me!“  Kromě internetových a knižních 
zdrojů informací nám velmi pomohl 
Svaz Vietnamců ČR, klub Hanoi Praha, 
Info-Dráček Praha, sdružení Arpog 
Olomouc, studenti Přírodovědecké fa-
kulty UP Olomouc, Městská část Praha 
Libuš. Když už se zdálo, že náš zá-
měr nemůže nic překazit, narazili jsme 
na nedostatek financí. A tady nám po-
mohli naši spoluobčané Vietnamci ze 

Vsetína a Valašského Meziříčí, kteří 
věnovali na tuto sbírku tolik peněz, 
aby  dne 9.května  2010 mohlo být 
v ZŠ Liptál vše připraveno k prezentaci 
projektu.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

DEN VIETNAMSKÉ KULTURY V LIPTÁLE

žet palce v dalším kole této soutěže.
Za všechny malé i velké z naší školy 

Věra Halová

tanečním párem se stala Petra Teplá 
a Ondřej Urban. Kromě upomínkových 
předmětů získala miss putovní korunku 
a tou příští rok bude korunovat Miss 
sympatie 2011.

Poděkování patří tanečnímu mistru 
panu Mědílkovi, který se dětem věno-
val a připravil i nový program na závě-
rečný večírek. Děkujeme také rodičům, 
kteří připravili pohoštění nejen pro ab-
solventy kurzu, ale i pro ostatní hosty. 
Slavnostně vyzdobený sál, usměvaví 
a dobře naladění mladí lidé i hosté pak 
byli nejlepší odměnou nám, kteří jsme 
dbali o zdárný průběh kurzu. 

Věra Halová

Ještě před 14. hodinou odpolední 
se tělocvična ZŠ zcela zaplnila. Přišli 
rodiče, kteří byli zvědavi na vystoupení 
svých dětí, ale i zájemci z řad učitelů 
a veřejnosti z okolních obcí a měst. 
Vystoupení v tělocvičně zahájila viet-
namská děvčata z pražské Sapy, která 
předvedla tradiční vietnamské tance 
s deštníčky a vějíři. Tanečnice na naší 
škole naučily tancovat také naše dě-
ti, kterým zapůjčily své kroje a šaty. 
Zájem byl veliký a sem tam ukápla 
i slzička, když se zdálo, že na všechny 
zájemce nedojde. S úžasem publikum 
přijalo i vystoupení našich žáků, proto-
že naučit se např. lotosový tanec během 
tří dnů není tak jednoduché. 

Přítomné pozdravil i místopředseda 
Svazu Vietnamců ČR pan ing. Ngguyen 
Duc Canh a další hosté. Hudba z da-
lekého Vietnamu a exotické tance na-
vodily atmosféru celého odpoledne. 
Dále pak návštěvníci volili program dle 
svých zájmů. Některé lákaly vůně ze 
školní jídelny, kde se od rána smažily 
jarní závitky, míchaly saláty a připra-

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL
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Zatímco první setkání partnerských 
škol se uskutečnilo v Liptále, závěrečné 
setkání bylo podle plánu uskutečněno 
v přímořském Rosetu. Škola, kterou 
jsme navštívili, měla asi 800 žáků. Kdo 
by očekával obrovskou školu, se stov-
kou zaměstnanců, mýlil by se. Škola 
měla sice jedno vedení, jednoho ředi-
tele, vším ostatním však byla rozdělena 
do mnoha malých škol. A tak jsme 
navštívili školu se 150 žáky, novou, 
dobře vybavenou, ale i školu starší, 
která původně neměla být ani zastáv-
kou na naší návštěvě. Za zmínku stojí 
také zjištění, že děti si tak jako na naší 
škole půjčují z knihovny svazky, které 
je zaujmou. Dokonce vedle regálů mají 
připraveny i plátěné tašky, ve kterých si 
knihy odnášejí. Nikde na dohled žádný 

Návštěva Itálie knihovník. S údivem jsme se ptali, kdo 
eviduje výpůjčky. Nikdo. Děti si samy 
půjčí a samy vrátí. Kolik knih se jim 
ročně ztratí?  Žádná. Přece paní učitelka 
řekla, že se knihy po přečtení vracejí.  
Je to tak jednoduché. 

Překvapením pro nás všechny byla 
skutečnost, že děti ve všech budovách 
této školy končily výuku ve stejnou dobu 
– asi ve 13 hodin. V tu dobu se v centru 
města téměř zastavil provoz. V ulicích 
u školy strážníci zcela zastavili dopravu, 

vovala další jídla včetně vietnamského 
čaje a kávy. Jiní dali přednost vědění, 
a tak navštívili prezentaci žáků, v níž 
se přítomní seznámili se zajímavostmi 
této krásné země. A věru bylo o čem 
povídat. Věděli jste například, že sla-
bika „ma“ řečená v různých tónech má 
6 různých významů? Že děti i v dospě-
losti jsou zvyklé své rodiče poslouchat 
na slovo? Že není zdvořilé v přítomnos-
ti ostatních smrkat? To všechno a mno-
ho jiných zajímavostí jste se mohli 
dozvědět právě zde. 

Ti, kteří jsou zvyklí nezahálet, ur-
čitě našli zalíbení ve výzdobě kera-
mických zvonečků podle tradičních 
vietnamských předloh, jiní si nechali 
„vytetovat“ dráčky, další se učili sta-
rým znakům vietnamského /čínského/ 
písma, pravý vietnamský čaj podávaný 
v typických čajových koflíčcích in-
spiroval k výrobě čajového prostírání, 
starší generace zavzpomínaly na na-
zouváky „vietnamky“, práci na rýžo-
vých plantážích připomněla i výroba 
kónických klobouků, hlučno bylo i při 
pojídání rýže hůlkami. Každou slavnost 
ve Vietnamu provázejí lampiony, nej-
krásnější tanec je s vějíři a draky, takže 
ani výroba lucerniček, vějířů a dra-
ků nechyběla. Největší zájem vzbudila 
ochutnávka exotického ovoce. A tak 
mnozí poprvé ochutnali nejen ovoce, 
které si z finančních důvodů nemohou 
koupit, ale i ovoce, pro které čeština 
snad ani nemá jméno.

Děti z naší školy a všichni návštěvní-
ci nedělního programu se možná již bu-
dou dívat na vietnamské spoluobčany 
jinýma očima. Vědí, odkud pocházejí, 

jaké si s sebou přinesli zvyky a tradice, 
vědí, jaké vyznávají hodnoty. A to bylo 
i cílem celého projektu. 

Závěrem je třeba poděkovat všem, 
kteří věnovali desítky hodin přípravě 
projektového vyučování o Vietnamu, 
přípravě dílen a výzdobě i následném 
úklidu školy. Poděkování patří kuchař-
kám, které doma vyzkoušené tradiční 
recepty připravily formou ochutnávek 
pro veřejnost. Ocenění patří i rodičům, 
kteří poskytli ubytování nebo se pří-
mo podíleli na organizaci a náplni ne-
dělního odpoledne. Děkujeme firmám 
Mave Liptál za dovoz zboží z Prahy a  
Čalounictví Petr Vaculík za darování 
látky na oponu. Děkuji také všem výše 
jmenovaným organizacím, které nám 
poskytly potřebné informace. Obdiv 
si získaly také členky tanečního sou-
boru z pražské Sapy, které připravily 
vystoupení s našimi dětmi, besedovaly 
s nimi o Vietnamu, svých rodinách 
i hodnotách, které rodiny vyznávají: 
úcta k rodičům, vzájemná pomoc, vzdě-

lání. Jedna z dívek v den svého pobytu 
u nás oslavovala 15. narozeniny. Umí 
plynule svůj mateřský jazyk a češtinu, 
umí dobře anglicky a studuje na fran-
couzském gymnáziu, takže i znalost  
francouzštiny musí být výborná. A proč 
to dělá? V budoucnosti chce pracovat 
někde, kde znalost jazyků uplatní. Proto 
od příštího školního roku se bude učit 
i španělštině. A podobné cíle a zájmy 
měla i ostatní děvčata souboru. Pro vět-
šinu našich dětí něco nepochopitelného. 
Vždyť na školy a učiliště se dostali 
všichni a bez velkého učení!

Zvláštní poděkování si ředitelka 
školy dovoluje vyslovit panu Pham 
Ngoc Thao ze Vsetína, který se posta-
ral o propagaci naší akce ve Vsetíně 
a ve Valašském Meziříčí. Jeho záslu-
hou škola obdržela finanční prostředky 
na realizaci svého záměru, který byl 
ukázkovým příkladem dnes tak žádané 
multikulturní výchovy. 

V Liptále dne 13.5.2010                                          
Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

Foto Jan Smilek
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Tradiční život evropských zemí je 
oficiálním názvem projektu Comenius, 
který se poslední schůzkou v Itálii na-
chýlil alespoň dle sepsané smlouvy ke 
svému závěru. V loňském roce byla ná-
rodními agenturami ČR, Itálie, Turecka 
a Španělska schválena spolupráce těchto 
evropských zemí, která si kladla za cíl:
- motivovat děti k učení se jazyku ang-

lickému
- poznávat kulturu, životní styl, tradič-

ní jídla a svátky jednotlivých zemí
- dát dětem příležitost smysluplně trá-

vit volný čas prací na projektových 
úkolech

- získat přátele v jiných zemích, s ni-
miž je možno se setkávat, dopisovat 
si, …

- budovat u dětí /i dospělých/ odpověd-
nost za výsledky práce celé skupiny, 
učit děti /i dospělé/ reprezentovat 
svou zemi

Učitelé navíc měli příležitost :
- porovnávat vzdělávací systémy part-

nerských zemí
- navštívit partnerské školy a význam-

né kulturní památky dané země
- získat nové nápady pro svoji práci
- seznámit se s výukovými metodami, 

technikami, pomůckami … partner-
ských škol
Cílem naší vesnické školy bylo 

umožnit dětem reprezentovat svou ze-
mi. Při práci si musely uvědomit, jaké 
jsou kulturní hodnoty naší země, jaké 
tradice a proč vyznáváme, čím žili naši 
předkové, jak se náš život liší od života 
našich babiček. A nejen to. Získaly také 
informace, jak žijí lidé v jiných evrop-
ských zemích. S údivem srovnávaly 
rozdílné způsoby života, připravovaly 
se na setkávání prostřednictvím skypu, 
psaly si navzájem emaily, zvažovaly, 

Dvouletá spolupráce 4 evropských zemí  končí
která jídla budou reprezentovat českou 
kuchyni. 

Zážitkem na celý život pro všechny 
zúčastněné byly pobyty učitelů v jed-
notlivých zemích. Naše škola hostila 
učitele všech zemí společně s dětmi  z 
Turecka. Dodnes si pamatujeme, jak 
nešťastní byli rodiče, že tureckým dě-
tem u nás nechutná, že všechny naše 
dobrůtky přijímají vlažně a bez nad-
šení. Dnes už vědí, že to nebyla vybí-
ravost, ale nezvyk konzumovat jídla, 
která chuťově, vzhledem i způsobem 
servírování byla natolik odlišná. A tak 
jako všechny děti na celém světě jedna-
ly upřímně a nepředstíraly, že jim naše 
strava velmi chutná.

Hmatatelným výsledkem dvouleté 
spolupráce je společná kuchařská kni-
ha, do níž přispěly svými recepty děti 
všech zemí. Všechny se snažily, aby 
jejich receptury byly pro danou zemi 
nejen typické, ale snadno proveditelné 
a vyrobené z dostupných surovin.

Systém výuky se v jednotlivých 
zemích příliš neliší. U všech našich 
jižních sousedů je naprostou samo-

zřejmostí integrace dětí s různým posti-
žením do běžných tříd. Všechny země 
končí základní školu ve věku dětí naší 
páté třídy. Na své si proto při návště-
vách přišly zejména učitelky prvního 
stupně, které porovnávaly hodinové do-
tace, vybavení škol a tříd, znalosti žáků, 
ale i platy učitelů, délku dovolených, 
dobu přímé vyučovací povinnosti, atd. 
Zatímco znalosti žáků i vybavení na-
vštívených škol odpovídalo úrovni naší 
školy /a mnohde jsme na tom byli lépe/, 
platy učitelů v tamních školách byly 
výrazně vyšší. 

Národní agentura pro evropské vzdě-
lávání se dlouhodobě věnuje spolupráci 
škol. Skrze toto partnerství poznávají 
velcí i malí na evropských školách 
Evropu, její minulost i současnost. 
Ceníme si zejména neformálních setká-
vání, možnosti nahlédnout do všedního 
života lidí. Ceníme si snahy této nad-
národní instituce a věříme, že budeme 
moci s našimi dětmi  v příštích létech 
právě jejím prostřednictvím poznávat 
další země evropské rodiny.

Ludmila Skanderová, ZŠ Liptál

dohlíželi na to, aby rodiče či příbuz-
ní měli možnost zaparkovat a v klidu 
vyzvednout dítě ze školy. Úderem 13. 
hodiny se školy zcela vyprázdnily.

S dojetím jsme sledovali vystoupení 
žáků, kteří si pro nás připravili pohádku 
v angličtině, ukázky krojů i lidové pís-
ně. Pohledy Liptálu a další pozornosti 
šly na dračku. Děti pracně, ale usilov-
ně a se zájmem se vyptávaly na naši 
školu i naši zem. Nezapomenutelným 
zážitkem byl i koncert žáků, který pro 
nás připravili ve vesničce asi 20 km 
od Roseta /tato škola měla 35 dětí,         
6 učitelů/. Večer pro nás na náměstí při-
pravily koncert, který končil společným 
tancem. Na náves na kopci s výhledem 

na moře se sešla celá vesnice. Svátečně 
oblečení rodiče i prarodiče přinesli 
to, čím se mohl jejich kraj pochlubit. 
Nádherné výšivky, keramiku, vařilo se 
domácí mýdlo, učili nás připravovat 
špagety „ala kytara“ – speciální těsto 
rafinovaně vyválené, krájené na men-
ší obdélníčky posléze pasírované přes 
doma vyrobený strunný strojek. Čím 
hustěji byly struny připevněny, tím ten-
čí byly špagety. Nechyběly ochutnávky 
tradičních jídel a na všech byla patrná 
radost ze společného setkání i možnosti 
prezentovat svůj kraj. 

Pláž v Rosetu byla nádherná, i když 
k letní dovolené bychom si ji nevybraly. 
Tisíce připravených slunečníků svědčily 

o prázdninovém ruchu ve městě. Nás 
však lákaly památky Říma. A tak pro 
děti nasbírat nádherné škeble, rozloučit 
se s paní domácí i kolegy a připravit 
mapu Říma. Přece si tuto kolébku ev-
ropské civilizace nemůžeme nechat ujít. 
Po návštěvě Vatikánu, Sixtinské kaple,  
antických chrámů i náměstí se nám zdá 
naše země snad ještě menší a prostší. 
Plánujeme, co budeme vyprávět dětem, 
hodnotíme celý pobyt a někteří z nás se 
nemohou zbavit tísnivého pocitu z leta-
dla, které nás má dopravit zpět do Prahy. 
Snad to tentokrát bude bez bouřky. A by-
lo. Jsme zpět obohaceni o nové poznat-
ky, zážitky i nové kolegy – kamarády.

Ludmila Skanderová, ZŠ Liptál
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Z  DĚTSKÉHO DOMOVA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL
„ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ“ Od září jsme se ve škole velmi sna-

žili, abychom měli krásné známky na 
pololetní vysvědčení. Docela se nám 
to podařilo. Někomu více a někomu 
zase méňe. Ale všichni jsme dostali 
od našich tet krásnou odměnu. A to, že 
jsme jeli poprvé v životě do 3 D kina ve 
Zlíně na pohádku „Alenka v říši divů“. 
Koupili jsme si lístky, popcorn a dostali 
jsme brýle. Byla to úchvatná podívaná. 
Všeho v pohádce jako by jsme se mohli 
dotknout. Po kině jsme si ještě zašli do 
McDonadu na coca colu a hranolky. 
Velmi se nám tento den líbil a budeme 
se ve škole moc snažit abychom si na 
konci školního roku  zasloužili opět 
nějakou super odměnu.

Děti z RS 3 DD Liptál

Dne 04. 04. 2010 děti z Dětského domova Liptál navštívily 
Uherské Hradiště, kde se konal jarmark lidových řemesel, 
hry a soutěže s překvapením pro děti. 

Děti měli možnost shlédnout například pletení pomlázek, 
malování velikonočních vajíček, práce kováře s otevřenou 
výhní, pletení košíků, paličkování, dřevěné výrobky, medové 
výrobky a výstavu velikonočních beránků. Dále jsme se pro-
šli po naučné stezce s překvapením v podobě klauna a zajíce. 
Hrály se různé hry a soutěže, za které děti měly možnost 

vyhrát různé sladkosti a balónky. K poslechu hrálo několik 
cimbálových muzik. Nejvíce se děti těšily na  zábavný pro-
gram Michala Nesvadby z Kouzelné školky. 

Na závěr jsme byli pozváni od nadace „Děti, kultura,sport“ 
na výbornou večeři do hotelu „Hejtman“. Tato velikonoční 
akce se nám velmi líbila a počasí nám přálo. Tímto děkujeme 
nadaci za pozvání a zprostředkování výletu do Uherského 
Hradiště.

Pavla Valchářová a Irena Pernická

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ
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Dne 02. 03. 2010 náš dětský domov 
v Liptále navštívil hejtman zlínské-
ho kraje MVDr. S. Mišák. Prohlédl 
si prostory dětského domova, školy 
a areálu. Nahlédl i do tříd, kde prá-
vě probíhalo vyučování. Některé děti 
mu zazpívaly a jiné ukázaly jak umí 
psát a číst. S návštěvou byl spokojen 
a moc se mu u nás líbilo. Popřál nám 
hodně úspěchů do další práce.

Pavla Valchářová, 
vychovatelka DD Liptál

Na spolusprávě dětí jsme se s vedoucí 
vychovatelkou domluvili, že samy děti 
z jednotlivých rodinných skupin, kterých 
je na našem domově šest, uspořádají pro 
ostatní děti v určitém měsíci nějakou 
víkendovou akci. Záleží jen na nich, co 
vymyslí a připraví.

Na naši RS5 připadl měsíc březen. 
Dlouho jsme se radili a vymýšleli, co 

uděláme. Nápady byly různé.  Například 
hledání pokladu, vaření v přírodě, ve-
černí táborák, branný závod, … Nás ale 

nejvíce omezovalo nestálé počasí, takže 
jsme brali v úvahu hlavně to, aby se 
naše akce konala v budově a abychom 
zapojili všechny děti, tzn. i ty nejmenší 
a nejmladší. Nakonec zvítězil nápad 
uspořádat „Liptálskou rallye“ v řízení 
autíček na ovládání.

Od dětí jsme si zapůjčili autíčka a strýc 
nám je trochu popravil. Teta ředitelka 
nám přichystala ceny pro nejlepší jezd-
ce. My jsme nakreslili diplomy, plakáty. 
Udělali jsme papírové autíčka, garáže. 

Dne 24. 04. 2010 se čtyři děti z DD 
Liptál zúčastnily dopravní soutě-
že ve Valašském Meziříčí. A to Soňa 
Červeňáková, Ondra Smilek, Tomáš 
Novotný a Zdeněk Čadílek. Soutěžní 
disciplíny byly následující: 1. Pravidla 
silničního provozu na pozemních komu-
nikacích – to byla teoretická část pomocí 
testů na učebně. 2. Pravidla silničního 
provozu na pozemních komunikacích – 

LIPTÁLSKÁ RALLYE

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Ušili startovací praporek. Vymysleli do-
provodné soutěže jako motání autíček 
na provázek, foukání do papírových autí-
ček, srážení PET láhví autíčkem na ovlá-
dání, couvání do garáže na čas, … 

V neděli 21. března odpoledne jsme 
v jídelně vytyčili trať pomocí rolí toalet-
ního papíru a akce začala…

Všichni jsme si užili hodně legrace 
a nás děti z RS5 nejvíce těšilo, že se 
ostatní dobře bavili.

Maruška, Katka, Zdeněk, Lukáš 
a Štefan,  RS5 z DD a ZŠ Liptál

Návštěva hejtmana 
zlínského kraje 

MVDr. S. Mišáka

praktická část jízdy na kole na dopravním 
hřišti. 3. Jízda zručnosti na kolech zdolá-
váním různých překážek a dovedností. 4. 
Zásady poskytování první pomoci. 

Nikdo z našeho družstva nezískal 
žádnou medaili, ale dověděli jsme se 

spoustu dalších nových užitečných in-
formací. Moc se těšíme na další jízdy 
a zdolávání překážek.

V Liptále dne 27. 04. 2010 
vychovatelka Pavla Valchářová
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Setkání k 230. výročí tajného shromáždění
Valašských evangelíků a Husova slavnost

Obec Seninka spolu s obcí Liptál a sbory ČCE v Liptále a Leskovci připravily 
na 5. 7. 2010 v 18 hodin na Bílé mezi Seninkou a Liptálem, na modré turistické 
trase vedoucí ze Vsetína na Vartovnu, odhalení pamětního kamene u příležitosti 
výročí 230 let tajného setkání evangelíků na rozhraní obcí Seninka a Liptál.  
Zde Vám představujeme program tohoto setkání:
Přivítání: starostka obce Seninka Marie Řezníčková a starosta obce Liptál Miroslav 
Vaculík

Píseň pěveckého sboru:  EZ 467
Kdož jste Boží bojovníci a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci a doufejte v něho, 
že konečně s ním vždycky zvítězíte!

Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje;
pak-li kdo proň život složí, věčný míti bude: 
blaze každému, kdož na pravdě sejde!

Ten Pán velí se nebáti záhubců tělesných,
velíť i život složiti pro lásku svých bližních.

Vzpomínka na událost v roce 1780: Farář Jaroslav Voda
Společná píseň:  Kdo za pravdu hoří
1. Kdo za pravdu hoří v svaté oběti, kdo za lidstva práva život posvětí, 
 kdo nad křivdou bídných slzu vyroní, /: tomu naše píseň slávou zazvoní! :/
2. Kdo si stojí v slovu, byť se shrknul svět, kdo si statečností v nebi věnec splet;
 koho  dar nesvede, hrozba neskloní, /: tomu naše píseň slávou zazvoní!. :/
3. Bůh  sám šlechetnosti nebe vystavil, věčné on  pro podlost peklo podpálil;
 kdo ctí pravdu Boží, Boží zákony: /: Tomu naše píseň slávou zazvoní! :/

Kázání a modlitba s modlitbou Páně: Farář  Jan Hudec
Společná píseň:  Ó svatý Bože, EZ 580, sl.1 a 6
1. Ó svatý Bože, slyš naše hlasy, když k tobě lkáme za národ svůj
Vrať jemu opět ty blahé časy, kdy nad ním zářil obličej tvůj.
Ach, Pane drahý, národ náš milý, tvou povrh pravdou v neštěstí svém,
Nehledá tebe, tvé nezná síly, ó vrať se k němu, oslav se v něm.

2. (6.) Vzbuď nám, ó Pane, jak Hus byl lidi, by český národ budili zas,
ať srdce naše jásajíc vidí, že  vrací nám se milosti čas.
Ó vyslyš prosby za národ český, ať zvýšen českým jsi hlaholem,
a naprav všecky ty jeho stezky, ať zkvete rajsky ta česká zem!

Odhalení pamětního kamene: Zástupci obcí Liptál a Seninka 
Požehnání: farář Jan Hudec
Zapálení vatry: od tohoto aktu se ustoupilo vzhledem k větrnému počasí, suchu 
a umístění v lesních porostech

Slavnost měla velmi výjimečný ráz za přispění: 
Pěveckého sboru ČCE Liptál, dechové hudby Liptalanka, duchovních i světských 
představitelů obcí Liptál a Seninka (Leskovec) a samozřejmě v hojném počtu zúčast-
něných ze širokého okolí, vzhledem k ne zrovna jednoduché přístupnosti místa. 

Dokonce tuto výjimečnou akci navštívili i výjimeční hosté - Australané - Karel 
a Marion Machalovi, kteří se letos dožívají 82 a 87 let a přišli sem pozdravit i své 
rodáky, spolužáky, přátele.

Všem - místním i přespolním, i za moře a oceán přejeme hodně zdraví a těšíme 
se na setkávání u dalších podobných příležitostí.

Jana Vráblíková
foto Milena Mikulaštíková

Bratr farář Jaroslav Voda.

Bratr farář Jan Hudec.

Odhalení kamene - starostové obcí 
Marie Řezničková a Miroslav Vaculík.
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Odhalení pamětního kamene - Jaroslav Voda
Na Bílé dne 5. července 2010.

Vážím si toho, že jsme se tu dnes 
shromáždili, a že tu mohu být s vámi. 
Vzpomínám si, že jsme se v 70. letech 
spolu se Seninskými sešli na Vartovni, 
kde jsme pálili hranici a vzpomínali 
na M.J. Husa. V září roku 1970 jsme 
pak konali shromáždění v Kubíkově 
žlebě, kde jsme si připomínali veliké 
tajné shromáždění valašských evange-
líků, které se konalo v roce 1780.  

V 90. letech jsem pak na několika mís-
tech vzpomínal při hranici na mistra Jana 
Husa spolu s Liptálskými a Lhotskými 
a dnes jsme tu všichni spolu ze Seninky, 
Liptála, Lhoty, Leskovce, Ratiboře 
a z dalších obcí a všechny nás zde spojuje 
památka mistra Jana Husa a vzpomínka 
na tajné shromáždění valašských evan-
gelíků, které se konalo nedaleko odtud 
v Kubíkově žlebě před 230 roky. 

Když jsem slyšel, že se shromáždíme 
právě zde, napadlo mě, jak je to zvlášt-
ní, že M.J.Hus, učený muž, který stál 
v čele univerzity a psal i latinské spisy, 
dokázal oslovit svým kázáním a pů-
sobením všechny vrstvy obyvatelstva 
a jeho vliv pronikl až sem do valaš-
ských údolí a kotárů a získal zdejší lid.

A nejenže Husův vliv pronikl z Prahy 
až sem do tohoto odlehlého kraje mezi 
lesy a pastvinami, ale on za pár let 
nezanikl a připomněl se po 365 letech, 
když se zde 12. května 1780 tajně sešlo 
veliké shromáždění evangelíků, když se 

po kraji rozšířila zpráva, že sem přijde 
kazatel ze Slovenska. Někteří prav-
děpodobně doufali, že kazatel přinese 
zprávy o chystané náboženské svobodě. 
Ve žlebě byl připraven stůl, na něm 
džbán vína a rozsvícená lucerna a pytel 
s bochníky chleba pro Večeři Páně. 
Podle množství toho chleba se odha-
duje, že se počítalo s účastí až do ně-
kolika tisíc lidí. Tak veliké sejití lidu 
se ovšem nepodařilo utajit a tak není 
divu, že se tak dostavil vizovský rychtář 
s ozbrojeným doprovodem a pokusil se 
kazatele zatknout. Valaši však svého 
kazatele nenechali na pospas, rychtáře 
i jeho doprovod odzbrojili a kazate-
le odvedli do bezpečí. Kazatel pak 
ještě  na různých místech, jmenovitě 
ve Lhotě a Hošťálkové vysluhoval tajně  
Večeři Páně a pak přes Hovězí odešel 
na Slovensko. Někteří z těch, kteří 
shromáždění svolali, byli pak  vyšetřo-
váni a vězněni. Když krajem projížděl 
císař Josef II., obrátili se na něho va-
lašští evangelíci s žádostí o ukončení 
pronásledování a v roce 1971 se dočkali 
Tolerančního patentu, který vyhlašoval 
náboženskou snášenlivost.

Ode dneška má tuto událost připo-
mínat tento pamětní kámen. Při je-
ho odhalení se sluší  vzpomenout 
na br. Josefa Cedidlu ze Seninky  č. 
40 /u Mynářů/, který se věnoval his-
torii své rodné Seninky a velice si 
přál, aby byl odhalen pamětní kámen 
v Kubíkově žlebě.

Dnes je umístěn zde, aby ho viděli ti, 
kteří tudy  jdou na Vartovnu. I za bratra 
Cedidlu děkuji těm, kteří se o  postave-
ní tohoto kamene zasloužili.

Dnes už uplynulo 230 let od onoho 
shromáždění a 595 let od upálení mistra 
Jana Husa. A tu myslíme na to, jaké to 
bude  za  50 nebo 100 let. Zůstane tato 
památka živá? Kámen by to měl vydr-
žet /pokud ho nějací darebáci nepoško-
dí/,   ale my teď myslíme na lidi, kteří 
zde budou žít. Zůstane v jejich životě 
a víře živá tato památka? Co jim chce-
me předat a co by měli uchovat?

Co je z toho odkazu živé v nás a co by 
mělo zůstat živé i v budoucnosti? Nejde 
jen o vzpomínání, ale o živý duchovní 
odkaz. V čem by ten odkaz měl spočí-
vat? Zkusme to krátce říci takto:

Mistr Jan Hus chtěl, abychom hledali  
pravdu o tom, jaká je skutečná Boží vůle 
pro náš život. Nikoli vůle církevních 
a světských vrchností. Církevní vrchnos-
ti Husa i jeho následovníky vyslýchaly 
a soudily a světské vrchnosti upalovaly 
a trestaly. Husovi šlo o to, jaká je sku-
tečná Boží vůle a o to šlo i těm, kteří se 
zde před 230 lety shromáždili ke svaté 
Večeři Páně a tuto otázku bychom si od-
tud měli odnést i my do své přítomnosti 
a budoucnosti. Jaká je skutečná Boží vů-
le pro život každého z nás i našich rodin 
i naší společnosti. Ten kámen zde zůsta-
ne, ale ta otázka po skutečné Boží vůli ať 
nás provází a ať nám ukazuje k dobrému 
životu v pokoji, pravdě a lásce. 

Celkový pohled na tuto slavnost.



Ve dne 11. až 13. června 2010 
proběhl v Liptále již 23. ročník 
Mezinárodních dětských folklorních 
dnů. Letošní ročník opět proběhl 
v rámci Rožnovské valašky v Rožnově 
pod Radhoštěm.

V pátek 11.6. v 15.30 hodin byla za-
hájena výstava s názvem „Objevujeme 
svět pro život“, kterou připravily děti 
z MŠ Liptál pod vedením paní ředitel-
ky Evy Krausové. 

Sobotní i nedělní program začal 
v 11.30 hod. přijetím vedení soubo-
ru, hostů a sponzorů starostou obce 
Miroslavem Vaculíkem a ředitelem 
festivalu Ladislavem Michálkem. 
Mezi vzácné hosty, kteří zavítali 
do Liptálu, patřili patroni dětského 
festivalu Alena Gajdůšková, 1. místo-
předsedkyně Senátu Parlamentu ČR, 
Libor Lukáš, 1. náměstek hejtmana 
Zlínského kraje, Michaela Šojdrová, 
poslankyně Parlamentu ČR a Ivo 

Suchý, vrchní školní inspektor zlín-
ského kraje. Ten pozdravil všech-
ny přítomné a tím zastoupil Olgu 
Hofmannovou, ústřední školní in-
spektorku, která převzala také patro-
nát nad festivalem. 

Hlavní dětské programy byly zahájeny, 
jak v sobotu, tak i neděli ve 14.00 hod. 
V obou hlavních dnech pro diváky vystou-
pily dětské soubory z blízkého i dalekého 
okolí. V sobotu se představily soubory: 
Dřeváček - Otrokovice, Dunajek – Dolní 
Dunajovice, Ječmínek – Mysločovice, 
Vranečka – Nový Hrozenkov, Malý 
Beskyd – Zubří a domácí Malůšata a Malá 
Lipta. Bonbónkem v sobotním programu 
bylo vystoupení Jednotky Čestné stráže 
armády ČR, Posádkové velitelství Praha 
a indonéského souboru Sekar Melami, 
kteří do Liptálu zavítali z Rožnovské va-
lašky. 

V neděli vystoupily soubory: 
Vizovjánek – Vizovice, Malý Sedmi-

Letos je tomu již 80 let, kdy kro-
jované cérky a ogaři z Liptálu přijeli 
na žebřiňáku taženém párem koní 4. 
července 1930 na Vsetín do Panské 
zahrady. Zde poprvé předvedli točené 
tance a zbojnické kolo, které liptalané 
v autentickém provedení tancují do-
dnes. Tento program na slavnostech 
Moravsko-Slezských, konaných 4. – 
6. července 1930, připravili manželé 
Váňovi pod dohledem a za přispění 
mistra Jana Kobzáně, malíře a spiso-
vatele. Nácviky a vystoupení folklor-
ní skupiny liptalanů se staly tradicí 
a stále ukazují jak se naši předkové 
bavili a kde je možno hledat inspiraci 
i v dnešní přetechnizované a uspěcha-
né době.

Liptálské kroje a tance se udržely 
po celých 80 let (dokonce i ve vá-
lečných létech pořádali ogaři a cérky 
dožínkové průvody a valašské bály).

Dneska má Folklorní sdružení Lipta 
Liptál (dále jen FoS Lipta Liptál) 
více než 100 členů, kteří pracují v 5 
skupinách (Malůšata, Malá Lipta, 
Základ, Senioři a ženský pěvecký 
sbor Rokytenka).

FoS Lipta Liptál předvedl stovky 
programů v tuzemsku, zúčastnil se de-
sítek zahraničních zájezdů. Navštívil 
téměř všechny evropské státy, Afriku, 
Jižní a Severní Ameriku. Tisíce lidí 
ve světě měli možnost poznat naši 
kulturu, tradice a zvyky.

FoS Lipta Liptál je zakladatelem 

kvítek – Frenštát pod Radhoštěm, 
Malá Vonica – Zlín, Dunajek – Dolní 
Dunajovice,   domácí Malůšata 
a Malá Lipta a cimbálová muzika 
Malý Jaloveček – Hovězí. Součástí 
hlavního programu byla i pěvecká 
soutěž „O liptálského ptáčka zpě-
váčka“, ve které si zazpívaly děti 
z jednotlivých souborů. Zúčastnilo 
se jich celkem 38. Porota ocenila 
všechny zpěváčky za účast a velmi 
je pochválila za krásný zpěv. Proto 
se vítězi stali všichni. Ale i přesto 
ocenila v sobotu v 1. kategorii Annu 
Mrlinovou ( 5. – 9. let ) ze souboru 
Malůšata a v neděli Jana Šenkýře 
z Malé Vonice. V 2. kategorii ( 10. 
- 15.- let ) v sobotu Pavla Mrlinu 
z Malé Lipty a v neděli udělila dvě 
první místa a to Aleně Strnadlové 
z Malé Lipty a Terezi Adamuškové 
z Vizovjánku.

Jelikož nám počasí přálo, věříme, 
že se dětem a divákům v Liptále líbilo 
a zároveň vás všechny zveme na 41. 
MFF Liptalské slavnosti 2010 a to 
od 25.8. do 30.8. 2010 v Liptále.

Andrea Čalová

a realizátorem dvou významných fes-
tivalů, a to:
- Dětských folklorních slavností (le-

tos 23. ročník)
- Mezinárodního folklorního festiva-

lu Liptálské slavnosti (letos 41. 
ročník)
U příležitosti „Liptálských slav-

ností“ připravuje FoS Lipta Liptál 
slavnostní galaprogram v sobotu 28. 
srpna 2010 večer.

80 let práce ve folkloru spojené 
jak s udržováním tradic a zvyků, tak 
i v péči o mladou generaci i využití 
energie seniorů si jistě zaslouží oce-
nění a uznání. A to nejen liptálským 
valachům, ale i celé obci Liptál.

Ladislav Michálek
předseda FoS Lipta Liptál
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FOS LIPTA LIPTÁL
Ohlédnutí za 23 . Mezinárodními dětskými 

folklorními dny v Liptále

Historie folkloru v Liptále

Hezky den,  letosnim roce pravdepodobne opet planuje-
me navstevu skupiny Japoncu na Liptálských Slavnostech 
(jiz jednou se konala). Akce bude poradana ve spolupraci 
s Cesko  Japonskou spolecnosti (www.japan.cz) a spolec-
nosti japoncu zijicich v Cechach "Nihonjinkai".

Lubos Cernota ml.

Telegram 
k Liptálským slavnostem... Folklorní sdružení Lipta Liptál velmi žádá všechny známé 

i neznámé o zapůjčení historických fotografií a různých do-
chovaných písemností z minulých let, které se týkají folkloru 
v Liptále. Tyto fotky a dokumenty budou použity na výstavu 
na Obecním úřadu Liptál během Liptálských slavností 2010. 
Poté budou vráceny. Pokud budete ochotni zapůjčit, obraťte se 
na paní Dášu Žaludkovou (roz. Kašpárkovou), (daskazaludko-
va@seznam.cz) a to nejpozději do 20. 8. 2010.       Děkujeme

Zapůjčení fotografií



První červencové sobotní ráno patři-
lo druhému ročníku tradičního kosení 
v Liptále. Členové ČSOP Liptál a něko-
lik dobrovolníků společně kosili louku 
v Kopřivném, na které se nacházejí 
ohrožené a vzácné druhy rostlin, zejména 
z čeledi vstavačovitých. Z těch nejvzác-
nějších je to v květnu kvetoucí prstnatec 
bezový (Dactylorhiza sambucina), který 
nikde jinde v Liptále neroste. Vzhledem 
k příznivému počasí se celá akce včetně 
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ČSOP VARTOVNA LIPTÁL
2. ROČNÍK 

TRADIČNÍHO KOSENÍ

UKLIĎME SVĚT!

Mladík z Liptálu je mistrem v dřevorubeckém sportu
Čtyřiadvacetiletý Jan Svoboda sbí-

rá tituly v méně známém, ale divácky 
atraktivním dřevorubeckém sportu 
Stihl Timbersports.

LIPTÁL Málokterému sportovci se 
ve čtyřiadvaceti letech podaří být ně-
kolikanásobným mistrem republiky. 
Janu Svobodovi z Liptálu se to poda-
řilo pětkrát. Patří mezi českou špičku 
v méně známém, přesto divácky velmi 
atraktivním dřevorubeckém sportu Stihl 
Timbersports. Zatím poslední titul vy-
bojoval nedávno v konkurenci čtrnácti 
účastníků na šampionátu v Plzni, které-
mu přihlíželo přes čtyři tisíce diváků.

Jeho cesta za třetím titulem v řadě 
přitom byla velmi dramatická. „Letos 
to se mnou vůbec nevypadalo dobře. 
Jednak jsem měl málo času na přípravu 
kvůli pracovnímu vytížení a pak jsem 
se po první kvalifikaci ze dvou před 
samotným finále dost vážně pořezal 

na levé dlani,“ řekl Svoboda. „Při jed-
né z disciplín mi vyklouzla ruční pila. 
Snažil jsem se ji zachytit, protože její 
cena se pohybuje v rozmezí od dvaceti 
do padesáti tisíc korun,“ povzdechl si.

Do finále mistrovství republiky se 
nakonec probojoval z osmého místa. 
Situace na špici závodu byla velmi 
vyrovnaná. „Rozhodla chyba mého nej-
většího konkurenta Davida Síly, který 
v poslední disciplíně hot saw nebo-
li řezání extrémně výkonnou motoro-
vou pilou, podklouzl a jen těsně unikl 
diskvalifikaci,“ pokračoval Svoboda. 
„Za titul jsem samozřejmě rád, už jen 
kvůli tomu zranění. S výkonem ale 
vnitřně spokojený nejsem. Udělal jsem 
moc chyb,“ přiznal sebekriticky.

Mimo to se mladý dřevorubec lo-
ni zúčastnil otevřeného mistrovství 
Rakouska, na kterém vybojoval stříbro. 
Pochlubit se může také titulem mistra 

Evropy v čtyřčlenných družstvech z ro-
ku 2008.

Jak se mladý muž z malé obce dostal 
až do národního výběru? „Po základní 
škole jsem vystudoval Střední lesnic-
kou školu v Hranicích. Lesnictví mě 
lákalo. V patnácti se mi pak do ru-
ky dostal časopis, kde byly fotografie 
z dřevorubeckých závodů,“ popisuje 
stručně.

Od sekery a pily si Svoboda neod-
počine ani v profesním životě. Živí 
se totiž rizikovým kácením stromů. 
Dřevorubecké klání se skládá z šesti 
disciplín, které jsou náročné na fyzičku, 
techniku a přesnost. Tréninku se pěti-
násobný mistr republiky věnuje ve vol-
ném čase. „V budoucnu bych se rád 
dostal do evropské špičky. Další metou 
je vyrovnat se dřevorubcům z Nového 
Zélandu a Austrálie,“ svěřil se.

Mladá fronta DNES

Dne 23. dubna 2010 se uskutečnil 
druhý ročník akce Ukliďme svět! při 
příležitosti oslav Dne Země. Letos se 
akce zúčastnili žáci 8. třídy Základní 
školy Liptál s třídní učitelkou, paní 
Smolíkovou. Nejprve jsme společnými 
silami vysbírali odpadky v okolí kultur-
ního areálu a fotbalového hřiště, potom 
jsme se přemístili ke kravínu korytu 
Sirákovky. Během necelé hodiny se 
nám podařilo nasbírat 25 pytlů s růz-
ným odpadem – PET lahve, sáčky, že-
lezo, pneumatiky apod. Toto množství 
jsme odhadli na 150 – 200 Kg váhy.

Abychom neoslavovali Den Země 
jen prací, přichystali jsme pro pilné 
sběrače ještě vědomostní a poznávací 

soutěže, při kterých ukázali, že mají 
dobré znalosti z přírody.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
paní učitelce a žákům 8. třídy za velkou 

pomoc a ochotu a těšíme se na další 
setkání. 

Za ČSOP Vartovna Liptál 
Lucie Vychopňová

sušení sena vydařila. Závěrem již zbývá 
všem zúčastněným poděkovat a těšit se 

na další již třetí ročník zase za rok. 
Věra Jašková, ČSOP Liptál
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Napětí a nervozita až do poslední chvíleHASIČI

Hasičská soutěž o pohár starosty obce Liptál 
a o pohár starosty sdh Liptál – 25. ročník 

Jako už každoročně, tak i letos jsme se 
museli připravit na obvodové kolo Hry 
Plamen, které mělo prověřit naše schop-
nosti a dovednosti po dlouhé zimní pře-
stávce. Ale my jsme nic nenechali náho-
dě a nespoléhali na to, až slunce dosáhne 
svými prvními paprsky na zem. Jak jste 
se mohli dočíst v předchozím vydání na-
šeho zpravodaje, ani v zimě jsme neza-
háleli. Na konci února jsme se zúčastnili 
halové soutěže v Havířově a za umístění 
na těchto závodech jsme se nemuseli 
vůbec stydět. Přípravu na Havířov jsme 
brali zejména jako přípravu na jarní ko-
la, a to se nám vyplatilo. 

Už dlouhá léta jsme se ve své kategorii 
starších žáků snažili dosáhnout, jak se 
říká „na bednu“ v obvodovém kole, ale 
vždy nám to uniklo jen o vlásek. Ne, že 
bychom nikdy neskončili do třetího místa, 
ale předních umístění jsme dosahovali 
jen v jednotlivých závodech, nikoliv však 
v celém souboru závodů. Obvodové kolo 
Hry Plamen je něco ojedinělého. Je částeč-
ně vyvrcholením celé sezóny, která začíná 
již na podzim Závodem hasičské všestran-
nosti. Na jaře je pak sezóna ukončena ob-
vodovým kolem, do něhož se započítávají 
výsledky i z podzimního závodu, v němž 
jsme se loni umístili na 4. místě. 

Letošní obvod se konal 8.5. v Jarcové. 
Jelikož nám počasí v předešlých měsících 
moc nepřálo, tak si všichni vedoucí stěžo-
vali, že vůbec nestihli řádně připravit své 
svěřence. Ale co naplat, počasí nelze poru-
čit a všichni jsme měli stejné podmínky. 

V 9 hodin už to všechno začalo. Po ná-
stupu a krátké poradě vedoucích a roz-
hodčích byly odstartovány první pokusy 
Požárního útoku CTIF a Štafety CTIF. 
V obou disciplínách jsme obsadili 4. 
místo. V celkovém součtu jsme měli už 3 
čtvrtá místa, tedy 12 bodů a jelikož nám 
bylo před zahájením závodů určeno star-

tovní číslo 4, začali jsme se obávat, že je 
to snad osud a letos opět odjedeme, sice 
snad s nárokem na postup, ale bez medai-
lí. Ale naděje jsme se nezdávali a o lepší 
umístění jsme se chtěli rozhodně poprat. 

Do další disciplíny (Štafeta 4x60m) 
jsme nastoupili s velkým nasazením a od-
hodláním zvrátit svůj osud. Nervózně 
jsme přešlapovali před startem, jelikož už 
měla přijít naše chvíle. Ale co se nestalo. 
Obloha se během krátké chvíle zatáhla  
a z nebe začaly padat obrovské kapky. 
Za chvíli v dáli zazněl hrom a oblohu 
protnul velký stříbrný blesk. Bylo jasné, 
že náš start musí být odložen. Několik 
dlouhých minut hustě pršelo a když už 
konečně bouřka ustala, zůstalo po ní zcela 
promáčené hřiště a mokré překážky. Ihned 
byla svolána mimořádná porada všech 
vedoucích, na které bylo jednohlasně 
rozhodnuto, že kvůli bezpečnosti budou 
z dráhy odstraněny všechny mokré a tím 
pádem nebezpečné překážky a z důvodu 
regulérnosti budou i všechny předcháze-
jící pokusy opakovány. Dlouho jsme zase 
museli čekat, než na nás opět přišla řada, 
ale dočkali jsme se. A jak se říká, kdo si 
počká, ten se dočká, pokus nám vyšel J 
Zaběhli jsme třetí nejlepší čas. Mohlo by 
se zdát, že jsme prolomili smůlu a může 
být už jen lépe. Ale před námi byly ještě 2 
poslední disciplíny.

Čekala nás Štafeta dvojic. Tuto disci-
plínu jsme od loňska neměli moc v obli-
bě, jelikož se nám stále nedařilo stáhnout 
čas pod 60 vteřin. Dlouho jsme se s ní 
trápili, až letos na jaře se nám to konečně 
podařilo. V tréninku se nám to dokonce 
podařilo zaběhnout za 56 sekund a nějaké 
ty setinky k tomu. Ale znáte to. Na tré-
nincích vám všechno klape, ale pak při 
samotných závodech je výsledek neval-
ný. Takže jsme byli sami zvědaví, jak to 
zvládneme. Překvapili jsme nejen sami 

sebe, ale i naše vedoucí. S časem okolo 
55 vteřin jsme obsadili 2. místo. 

Teď už nás čekala jen královská disciplí-
na, klasický požární útok. Z dosavadních 
výsledků bylo zřejmé, že první 2 umístění 
jsou již jasná. Otázkou však bylo, kdo 
se umístí na bronzové příčce. Shodný 
součet bodů mělo družstvo starších žáků 
z Oznice a právě družstvo mladých hasičů 
z Liptálu. Požární útok měl tedy rozhod-
nout. Nejprve byla řada na nás. Všichni 
jsme si uvědomovali vážnost situace a až 
výstřel z pistole na startu ukončil naši ner-
vozitu. Poté už vše šlo jako po másle a čas 
17:33 byl časem ukončení našeho pokusu. 
Náš největší rival šel na řadu jako posled-
ní. S jejich časem 24 sekund jsme věděli, 
že na nás prozatím nemají. Ale bohužel 
to byly jen první pokusy. Druhé pokusy 
mohly všechno ještě zněmit. Znovu jsme 
se chystali na start. Tentokrát však při nás 
štěstí nestálo. Odpojená hadice C od roz-
dělovače zapříčinila, že Oznice měla ještě 
šanci být lepší než my. Čas běžel a na start 
se chystalo i poslední soutěžní družstvo. 
A bylo odstartováno. Naši mladí hasiči 
s napětím sledovali pokus Ozničanů a sko-
ro hypnotizovali časomíru, na níž ubíhaly 
drahocenné vteřinky. Zdálo se, že se těmto 
mladým hasičům podaří dosáhnout času 
pod 16 vteřin, což by pro nás znamenalo 
zase bramborovou pozici. Ale štěstíčko se 
přiklonilo na naši stranu. Konečně. Oznice 
dosáhla času 18 vteřin a nějaké setinky k to-
mu, a to už jsme věděli, že jsme na bedně. 
Radost u nás nebrala konce. Jásání a oslav-
né pokřiky se rozléhaly po celém hřišti. Nic 
nás už kromě našeho stříbrného umístění 
nezajímalo a oslavy nebraly konce. Snad 
budeme mít takhle úspěšnou i celou násle-
dující sezónu. Držte nám prosím palce, ať se 
nám i nadále daří J.

Za kolektiv mladých hasičů 
Jana Kašpárková

V sobotu 3. července se do Liptálu 
sjelo celkem 11 družstev, která při-
jela změřit své síly ve dvou disciplí-
nách požárního sportu. Sedm družstev 
mužů a čtyři družstva žen soutěžily 
v upraveném požárním útoku, při ně-
mž oba proudaři a další dva členové 
soutěžního družstva musejí překo-
nat 2 překážky, než mohou zastřelit 
terče. Pro velitele každého družstva 
byl připraven Běh na 100m s překáž-

kami, který předcházel samotnému 
PÚ. Velitel po doběhnutí do cíle dá-
val spuštěním sirény pokyn svému 
družstvu pro zahájení útoku. Za SDH 
Liptál nastoupilo jedno družstvo žen 
a bohužel jen jedno družstvo mužů, 
které se ještě ke všemu dávalo do-
hromady těsně před svým startem. 
Ale naši chlapi to zvládli velice dobře 
a tím dokázali, že jsou vždy připraveni 
a nic je nemůže překvapit. Družstvo Nejmladší hasiči.
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Start. 
číslo Název a sídlo hasičského mužstva Dosažený 

čas celkem Umístění družstva Příjmení a jméno velitele družstva Dosažený 
čas velitele

Umístění 
velitele

1 SDH Liptál 60,61 2 Kristýna Zadrobílková 25,88 1
2 SDH Bělá pod Pradědem 82,97 4 Andrea Smyčková 43,06 4
3 SDH Jarcová 53,93 1 Eva Kalužová 26,90 2
4 SDH Vsetín - město 70,14 3 Barbora Muchová 28,86 3

Start. 
číslo Název a sídlo hasičského mužstva Dosažený 

čas celkem Umístění družstva Příjmení a jméno velitele družstva Dosažený 
čas velitele

Umístění 
velitele

1 SDH Liptál 61,09 5 Martin Kašpárek 21,93 5
2 SDH Bělá pod Pradědem 56,78 4 Jan Hnilica 25,28 7
3 SDH Jablůnka 99,16 7 Jan Matoušek 21,46 4
4 SDH Jasenná 46,83 2 Miroslav Jančík 20,32 1
5 SDH Rokytnice 79,06 6 Miroslav Karola 25,14 6
6 SDH Vsetín - město 43,71 1 Petr Machač 21,09 2
7 SDH Lutonina 49,05 3 Pert Migdal 21,14 3

MUŽI:

ŽENY:

liptálských žen bylo tentokráte, kvůli 
nečekaným zraněním, doplněno třemi 
dorostenkami. Ty velice dobře zvládly 
svůj první start v této kategorii a staly 
se plnohodnotnými členkami ženské-
ho družstva. Po skončení požárního 
útoku posledním soutěžním družstvem 
na hřiště nastoupili nejmladší členové 
SDH Liptál, kteří ukázali divákům, 
soutěžícím i svým rodičům, co se stihli 
naučit během těch 3 týdnů, co jsou 
u našeho sboru. O tom, že sklidili za-
ručeně největší potlesk nebylo pochyb. 
Celá soutěž proběhla bez komplikací 
a zranění a všichni pořadatelé věří, že 
se za rok opět sejdeme ještě ve větším 
počtu a za krásného počasí.

I letos mají liptálští hasiči na svědomí 
tradiční a i stejně jako vloni hodně re-
prezentativní  Máj v naší obci. K akci se 
vracíme několika fotografiemi. 

Občané děkují za hezký májový po-
hled a výhled a za dbaní na dodržování 
této nejméně stoleté tradice. A blaho-
přejeme k letošnímu 105. výročí zalo-
žení Vašeho sboru!

Jana Vráblíková

Stavění a kácení máje

Jako vždy pomohl ochotně i Pavel 
Valchář. Jaroslav Bořuta a Petr Cedidla při stavění máje.      Foto: Štěpánka Cedidlová

Slavnostní vyhlášení výsledků.
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SBORY SVATÉHO FLORIÁNA - SDH LIPTÁL
Sbor dobrovolných hasičů v Liptále 

je neodmyslitelně spojen se jménem 
učitele Františka Plachého, který byl 
jedním z nejaktivnějších zakládajících 
členů. O tom, že svým duchem dávno 
předešel dobu, svědčí i to, že byl také 
zakladatelem Sokolu v Liptále a dlou-
ho před zavedením elektrického prou-
du promítal v místní sokolovně pomo-
cí agregátu filmy. Když ve svých 49 
letech podlehl tyfové nákaze, vypro-
vázela jeho rakev na cestě ze Vsetína 
do Liptálu čestná stráž s pochodněmi, 
na 300 hasičů ve stejnokrojích a celé 
zástupy spoluobčanů i dětí.

Se vznikem oficiálního dobrovolné-
ho hasičského sboru se v Liptále příliš 
nepospíchalo, neboť občané měli zá-
ruku, že v případě ohně jim pomohou 
hasiči z továrního sboru bratří Thonetů 
či jejich kolegové z přilehlého velko-
statku. Sbor je tedy založen až v roce 
1905 a jeho členové byli rozděleni 
do oddílů stříkačů, lezců, ochránců 
a později i samaritánů. Obecní za-
stupitelstvo zakoupilo na dluh ruční 
čtyřkolovou stříkačku na koňský po-
tah. Hasiči o ni málem přišli, když 
v roce 1907 zachvátil kůlnu, ve které 
byla uložena, požár. Naštěstí se ji 
podařilo včas vytáhnout a oheň s ní 
uhasit. Tato událost však dala podnět 
ke stavbě požární zbrojnice, kde by 
si členové mohli uložit i ostatní vý-
stroj. Na ni si vydělávali pořádáním 
nejrůznějších kulturních akcí. Je také 
chvályhodné, že se ze svých skrom-
ných výdělků snažili podporovat také 
ostatní spolky, jejichž žádosti přichá-
zely z různých koutů republiky.

Během více než stoleté historie se 
i nad hasiči z Liptálu stáhla několi-
krát černá mračna.Na protest proti 
pomluvám o zpronevěření části peněz 
určené na opravu stříkačky byl sbor 
v roce 1929 rozpuštěn. Hasiči však 
byli připraveni v případě ohně zasáh-
nout. Když se pak po smrti hlavní-
ho pomluvače dočkali od obecního 
zastupitelstva omluvy, činnost opět 
obnovili. Během první světové války 
přišlo několik členů o život, někte-
ří byli zajati, mučeni, jiní umírali 
v koncentračních táborech. Svou od-
vahu prokazovali hasiči nejen v boji 
se živly, ale také s nepřítelem státu. 
Mnoho z nich se zapojilo do civil-
ní protiletecké ochrany.Její záložní 
družstvo tvořili dorostenci a aktivně 
se zapojovali také samaritáni.

S rozvojem techniky se rozrůsta-
lo také vybavení hasičů, pro které 
už stávající zbrojnice nestačila. Bylo 
tedy nutno začít s výstavbou nové. 
Na její realizaci se podíleli nejen sa-
motní členové sboru, ale také mnoho 
dobrovolníků z řad občanů. Společně 
odpracovali na 16 000 brigádnických 
hodin. Stavební materiál jako dře-
vo a kámen byly většinou darovány 
soukromníky. Slavnostního otevření 
nové zbrojnice se hasiči dočkali v ro-
ce 1967.

Postupem času se členská základna 
rozrostla na současných 91 členů, 
kteří si letos v lednu zvolili sedm-
náctičlenný výbor v čele se staros-
tou Martinem Kašpárkem a velite-
lem Miroslavem Malčíkem. Vedle již 
zmiňovaného Františka Plachého se 
mezi největší osobnosti sboru zařadil 
také Josef Fiala, jakožto nositel od-
znaku sv. Floriána a čestný starosta 
SDH Liptál. Velmi dobré vztahy mají 
liptálští hasiči s kolegy z Bělé pod 
Pradědem, s nimiž v rámci družby 
spolupracují.

Mnoho času a úsilí věnují v Liptále 
mladým hasičům. Práce s nimi má 
tady dlouhou tradici, neboť započa-
la již v roce 1912, když zakládající 
členové jako první v okrese založili 
družstvo dorostu. „Dnes se čtrnácti 
dětem věnuje jedna vedoucí a dvě 
nadějné instruktorky, ale počítáme, že 
se kolektiv rozroste o další zájemce 
z řad žáčků prvního stupně základní 
školy a snad o děti z mateřské ško-
ly, které také projevily zájem stát se 
mladými hasiči,“ prozradil starosta 
Kašpárek. „Svých nejlepších výsled-

ků dosahují naši mladí hasiči právě 
mimo náš okres, kde své síly mnohdy 
měří s těmi nejlepšími ze všech kou-
tů republiky. Např. v loňském roce 
v Šumperku se našemu družstvu, kte-
ré bylo složeno jen ze samých děv-
čat, podařilo umístit na třetím místě 
v kategorii starších žáků, kde celkem 
startovalo 28 dívčích, chlapeckých 
a smíšených mužstev. A dokonce již 
v druhém ročníku Šumperského sop-
tíka, kterého jsme se zúčastnili, naši 
mladí žáci vyhráli zcela svou kate-
gorii,“ doplnil Kašpárek. Kromě dětí 
cvičí v Liptále také ženy a dvě druž-
stva mužů. Zhlédnout přímo v akci je 
fandové mohou např. 3. července, kdy 
pořádají 30. ročník vlastní netradiční 
soutěže v požárním útoku, který zaha-
juje velitel družstva stisknutím sirény 
po zdolání sto metrů překážkového 
běhu. 

Zkušenosti ze soutěží může uplatnit 
23 členů výjezdové jednotky také při 
ostrých zásazích. Nejčastěji se musí 
potýkat s lesními požáry, kde jim po-
máhá technika jako hasičský speciál 
AVIA 30, dopravní terénní automobil 
DA20 ROSS VIZA a přívěsná požární 
stříkačka PPS 12.

Ani na kulturu Liptálští hasiči neza-
pomínají. Každoročně pořádají něko-
lik zábav, tradiční hasičský ples a pro 
děti organizují tábor. Velmi oblíbené 
jsou dvoudenní výlety na Jesenicko, 
kdy sobota patří hasičské soutěži a ne-
děle poznávacímu výletu. Vyhlášené 
je také šancování, které si užijí v den 
svatby mladé hasičské páry.

Jalovec 04.05.2010

Oslava 100. výročí založení v r. 2005.
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SETKÁNÍ  V  KAZÁRU
Ve dnech 27. až 30. května se zástupci 

naší obce zúčastnili setkání ve vesnici 
Kazár v severním Maďarsku.

Aktivní starostka obce paní Katalin 
Molnár zorganizovala akci, které se 
zúčastnili  zástupci obcí Körispatak 
z Rumunska, Gömörfalva ze Slovenska, 
Liptovská Teplička ze Slovenska, Kuniow 
z Polska a my z Liptálu.

Obec Kazár se nachází na severozá-
padním úpatí pohoří Mátra a její ak-
tivity v procesu obnovy vesnice byly 
za posledních patnáct let oceněny Cenou 
obnovy vesnice Maďarska v roce 2007 
a Evropskou cenou obnovy vesnice 2008 
za zvláštní výsledky v několika směrech 
v oblasti rozvoje venkova. Dodnes si 
zde věrně uchovávají své bohaté tradice. 
Lidový kroj obce je známý i v mezi-
národním měřítku a akce v souvislosti 
s uchováním tradic a gastronomie se těší 
uznání po celé zemi.

Jedna z gastronomických slavností se 
konala právě v této době. Byl to dvouden-

ní kazárský festival „Láska“ a „Tócsni“- 
párty (Lokšový festival) a při něm měli 
návštěvníci možnost ochutnat místní spe-
ciality v regionu Palocz. 

V rámci prezentace 56 zúčastněných 
skupin připravujících zajímavé pokrmy 
především z brambor, bylo i 12 skupin, 
které se přihlásily do soutěže o překo-
nání rekordu Guinessovy knihy rekordů 
v 24. hod. přípravě „palačinek“ nonstop. 
(Vyhráli místní a rekord překonali.)

Pro pořádání těchto gastronomických 
slavností mají vybudováno obdivuhodné 
zázemí. 

Po obvodu velké plochy – asi jako 
hřiště mají připraveny nadstřešené boxy 
s pultem a stoly, vybavené kotly a sta-
rými sporáky na dřevo nebo i na plyn. 
Nechyběl ani přívod vody a elektřiny. 
Jeden „box“ byl určen i nám a myslím, 
že jsme naši obec prezentovali velmi 
dobře. Nabízeli jsme k ochutnání kolečka 
klobásek a škvarky od našeho řezní-
ka Hrušky. Navařili jsme kotel kyselice 

a počtem usmažených  malých bram-
boráčků bychom se příště klidně mohli 
zařadit do soutěže. A šly na odbyt – byly 
výborné. Stejnému uznání došla i naše 
trnková slivovice. Trošku nedůvěřivě se 
tvářili k ochutnávce frgálů, ale omluvou 
je, že nic tak dobrého zatím neznají. My 
jsme zase neměli příliš důvěry k jejich 
gulášům, které dovedou připravit i z nám 
netypických surovin.

Záměrem této a mnoha podobných 
akcí v Kazáru je zviditelnění obce a ucho-
vání tradic – jak těch lidových, starých, 
ale i nových, moderních jako např.“den 
zdraví“, „hudební les“ apod.

V obci pracuje deset občanských orga-
nizací a každé pomáhá jeden Zastupitel 
obce. Tyto organizace pořádají různé „ak-
ce“ pro domácí i široké okolí.

Velmi zajímavá jsou tu i „muzea“, 
rozmístěna různě po vesnici ve starých 
domcích, které před zbouráním zachrá-
nila a opravila obec. Tak je tu například 
muzeum žehliček, plyšových medvídků, 
starého bydlení, dům řemesel apod. 

Ze staré zvonice vybudovali ubytov-
nu, ze sýpky na obilí „komunitní budo-
vu“, kde se obyvatelé scházejí u počítačů 
a v klubovně.

Snahou vedení obce je připoutat obyva-
tele - hlavně mladé k obci, a proto kladou 
velký důraz na vzdělání. V současné době 
mají ve vsi 14 tříd a vloni postavili novou 
tělocvičnu. Zavedli dokonce nový vyučo-
vací předmět – tradice. 

To všechno o Kazáru i o dalších ves-
nicích jsme se dozvěděli již na páteční 
konferenci na téma „obnova a rozvoj 
vesnice“. Každá vesnice se představila 
na výstavním panelu a měla možnost pro-
mítnout krátký film a prezentaci o životě 
ve své obci.

V rámci programů EAOEA – Evropa 
pro občany, plánuje paní starostka na rok 
2010-12  budování kontaktů, které jsou 
významné pro podporu programu k pře-
dávání zkušeností, pro trvalý rozvoj, pro 
populizaci kulturní a jazykové rozmani-
tosti a vybudování nové kooperační sítě.

Fandíme starostce Kazáru paní Katalin 
Molnár, těšíme se na další setkání a obdi-
vujeme místní pospolitost, aktivitu a zaní-
cení pro pořádání všech akcí.

Uznávám, že účastníci zájezdu také 
překvapili aktivitou a správným zaníce-
ním při škrábání brambor, přípravě kyse-
lice a celodenním smažení bramboráčků. 
Pěkné bylo i vystoupení s cimbálovkou 
a ukázka košíků z pedigu.

Děkuji všem za dobrou reprezentaci.                         
Za účastníky zájezdu Eva KrausováSvé výrobky z materiálu pedig předváděly i Dana Kuchařová a Zuzana Žurková.

Příprava kyselice a bramboráků.



Valašští karatisté v Polsku bodovaliZ KARATE

V Liptále zahájili fotbalové létoZ FOTBALU

Žáci FK Liptál završili úspěšnou sezonu
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V loňském roce obdrželo družstvo liptálských žáků velmi cenný sponzorský dar - všichni dostali nové dresy! Za tím vším 
můžeme hledat Generali Pojišťovnu a.s.“, patří jí tedy velké poděkování, stejně jako paní Jaroslavě Juříkové.

A že jim přinesly štěstí a mohli mecenáši tak trochu „vrátit“ jejich dar! Na závěr sezony totiž mohli naši žáci slavit postup 
do vyšší soutěže! Moc gratulujeme! Je za tím také hodně snahy samotných hráčů, starostí a práce trenérů. Do další sezony 
přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.                    Jana Vráblíková

Již 3. ročník mezinárodního turnaje v tradičním kara-
te Wratislavia Cup proběhl v sobotu 20. března v polské 
Wroclawi. Ve spolupráci se střediskem volného času Alcedo 
Vsetín se jej zúčastnili i závodníci ze sportovního klubu 
Police (SKP) Vsetín, Akademie sportu Valašské Meziříčí 
a klubu tradičního karate (dále KTK) Liptál.

V turnaji určeném mladým karatistům do 16 let proti sobě 
stanulo téměř 370 závodníků, což je oproti loňsku dvoj-
násobný počet. Síly už tradičně změřili sportovci z Litvy, 
Ukrajiny nebo Německa. Dosáhnout v tak silné konkurenci 
na stupně vítězů nebylo jednoduché. Mladí valašští karatisté 
však ukázali, že si místo na výsluní zaslouží a odnesli si pět 
medailí.

Nejmladší závodnice Aneta Žídková (SKP Vsetín), Dorotka 
Ostrušková a Eliška Bělíčková (obě KTK Liptál) vybojovaly 
zlato v disciplíně kata tým. Ve stejné disciplíně se dařilo 
i jednotlivcům, kteří se ve svých věkových kategoriích také 
nenechali zahanbit.

Na 2. místo dosáhl Šimon Vitásek (SKP Vsetín) a bronz 
si odnesly Dorotka Ostrušková (KTK Liptál), Dominika 
Vašíčková a Zuzana Holubcová (obě SKP Vsetín). Slušný 
výkon předvedla také Tereza Kleiblová (SKP Vsetín), která 
skončila na 5. místě a v disciplíně kumite si dokonce o příčku 
polepšila. V konkurenci 40 závodníků se neztratil ani Radek 
Ostruška (KTK Vsetín), jenž ve třetím kole podlehl nakonec 
vítěznému polskému karatistovi.    Jalovec č. 14, 06.04.2010

Fotbalový klub pozval sportovce i fanoušky na 10. ročník 
turnaje v malé kopané, který se uskutečnil 26. června od 11 
hodin na hřišti FK Liptál. Organizátoři připravili kvalitní 
travnatý pažit a „naplánovali“ krásné počasí, takže měli 
účastníci turnaje ideální podmínky ke hře.

Na fotbalovém hřišti zápolilo 16 mužstev, hrálo se systé-
mem 4 hráči do pole + brankář na čtyřech travnatých hřištích 
o rozměrech 40 x 20 metrů.

Týmy se nejprve utkaly ve třech skupinách. Ve skupině 
A zvítězili Černí baroni, ve skupině B AC Centrum a ve sku-

pině C Homolkovi. Do finále nakonec postoupili celky Černí 
baroni a FC Lamy. Prvně jmenovaní, v sestavě s mecenášem 
zlaté éry vsetínského hokeje Romanem Zubíkem, potvrdili 
výborné výkony po dobu celého turnaje a zvítězili. „Vítězům 
gratuluji, ostatním děkuji za účast a předvedené výkony. 
Myslím, že akce proběhla na výbornou a všichni si nejen 
dobře zahráli, ale také se dobře pobavili. Děkuji všem, kteří 
se podíleli na přípravách akce, doufám, že se tady ve zdraví 
potkáme i příští rok,“ řekl nám předseda pořádajícího oddílu 
Milan Daňa.            Čerpáno z týdeníku jalovec, 07.07.2010


