
V dnešním čísle najdete:
● Z jednání zastupitelstva   ● Kominické služby v obci
● Závěrečná zpráva starosty  ● Digitalizace České televize
● Povodňová sbírka    ● Slovo na rozloučenou

Červenec - Září 2010

LiptáL - vesnice roku 2006

Hudební skupina MOŽE BYĎ Band z Liptálu.

Řezbář Roman Mikuš. Slavnostní ocenění z rukou hejtmana zlínského kraje S. Mišáka a senátorky A. Gajdůškové. 
Za zesnulé K. Pechu a K. Mrlinu přebírají potomci T. Kráčala (vlevo) a L. Mrlinová.

Zleva Jan Hudec, Pavel Valchář a Jan Běťák.

Myslivecké odpoledne

Liptálské slavnosti 2010 - 80. výročí založení souboru Lipta

Rozloučení s farářem Janem Hudcem 



USNESENÍ ZO č. 21 ze dne 
16. 12. 2009

ZO Liptál:
- schvaluje zápis č. 24 ze dne 16. 06. 

2010 
- bere na vědomí kontrolu plnění 

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

- schvaluje, že ze zadání nového 
územního plánu obce Liptál bude 
vypuštěna lokalita č. 94 a 95 

- schvaluje veřejnou zakázku – 
Zateplení Základní školy Liptál 
za následujících podmínek:

 1) druh zadávacího řízení: Veřejná 
zakázka malého rozsahu, dle 
Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP

 2) výzva k podání nabídky
 3) zadávací dokumentace
 4) kritéria pro hodnocení nabídek:  

nabídková cena, váha kritéria 100%
 5) komise pro otevírání obálek 

a posouzení nabídek ve složení:
 - Ing. Jaroslav Daňa, člen sta-

vební komise
 - Jan Macháč, stavební technik
 - Ing. Miroslav Hrádek, člen ZO
 - Ing. Jiří Hala, člen ZO
 - MUDr. Vítězslav Čech, člen RO
 Náhradník: Jaroslav Kirchner
 Osoba určená zadavatelem pro 

účast na výběrovém řízení: Věra 
Dostálová, místostarostka

 6) seznam osob oslovených vý-
zvou:

 - TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 
729, Vsetín

 - BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, 
Vsetín

 - SPEDIMEX MORAVIA, spol. 
s r.o., Smetanova 1075, Vsetín

- schvaluje, že celkové náklady projek-
tu nepřekročí částku 1.200.000,- Kč

- bere na vědomí informace o hospoda-
ření obce a schvaluje tyto investice:

 - pořízení nového rozhlasu pro TJ 
Start Liptál,

 - oprava podlahy v ordinaci a če-
kárně MUDr. Blanarčíkové,

 - oprava vstupních schodů před MŠ
- schvaluje počet členů zastupitelstva 

pro obec Liptál pro další volební ob-
dobí 2010-14 na 15 členů

- schvaluje záměr na pronájem ne-
bytových prostor ve vlastnictví obce 
Liptál:

 - střešní plochy hlavní budovy 
ZŠ Liptál čp. 465, o rozměru cca        
544 m2
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
 - střešní plochy budovy tělocvičny 

ZŠ Liptál čp. 465, o rozměru 91 m2

 - celkem: 635 m2

 - na dobu 25 let
 - za účelem instalace a provozování 

FVE – fotovoltaické elektrárny
- schvaluje pana Jana Macháče jako 

stavební dozor při výměně krytiny 
na budově ZŠ

- bere na vědomí informace starosty 
obce:

 - pozvánka na setkání do Liptovské 
Tepličky,

 - prodej vybavení zubní ordinace,
 - udělení podpory na přípravu pro-

jektu „Zámek Liptál“,
 - návštěva Karla Machaly z Austrálie,
 - darování obrazu obci Liptál od 

Karla Švarce z Prahy,
 - oprava místních komunikací
- bere na vědomí informace ke ko-

munálním volbám, které se konají 
ve dnech 15. a 16. října 2010

USNESENÍ ZO č. 26 ze dne 
02. 08. 2010

ZO Liptál:
- schvaluje Smlouvu o dílo č. 03/2010 

a Nájemní smlouvu č. 5/2010, je-
jíž předmětem je pronájem střechy 
Základní školy (pavilon D a tělocvič-
na) pro provozování fotovoltaické 
elektrárny Janem Holíkem, Všemina 3 
a pověřuje starostu podepsáním smluv 

- bere na vědomí informace starosty 
obce:

 - nová úroková sazba u Hypoteční 
banky,

 - zájezd do Liptovské Tepličky,
 - rozšíření zábradlí u potoka,
 - čištění příkopů u hlavní cesty na 

Syrákov
- bere na vědomí žádost fotbalistů 

o pomoc při zajištění dopravy žáků 
na zápasy

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál

USNESENÍ ZO č. 27 ze dne 
06. 10. 2010

ZO Liptál:
- bere na vědomí zahájení jednání 

v 17.15 hodin
- schvaluje program dnešního jednání  
- schvaluje zapisovatelem jednání 

Moniku Valchářovou
- schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího 

Halu a Hanu Řehánkovou

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

- schvaluje zápis č. 25 ze dne 21. 07. 
2010 a zápis č. 26 ze dne 02. 08. 2010 

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 25 ze dne 21. 07. 2010 a č. 
26 ze dne 02. 08. 2010 

- bere na vědomí informace z jednání 
Rady obce Liptál č. 40 ze dne 21. 07. 
2010, č. 41 ze dne 11. 08. 2010 a č. 
42 ze dne 14. 09. 2010 

- schvaluje Smlouvu o uzavření do-
datku k nájemní smlouvě mezi pro-
najímatelem Obcí Liptál, nájemcem 
firmou Jan Holík, Všemina 3 a bu-
doucím nájemcem firmou PARTR 
s.r.o., Všemina 234 a pověřuje staros-
tu podepsáním Smlouvy

- schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo č. 03/2010 mezi Obcí Liptál 
a firmou Jan Holík, Všemina 3

- doporučuje pronajmout prostory 
zubní ordinace pro podnikatelské 
účely (pronájem kanceláře)

- doporučuje Radě obce schválení 
Nájemní smlouvy mezi Obcí Liptál 
a Lubomírem Sátorou, Liptál 168 
na pronájem majetku ve vlastnictví 
obce Liptál: p.č. 1238/1 k.ú. Liptál, 
výměra 2991 m2 – trvalý travní po-
rost a p.č. 1238/3 k.ú. Liptál, výměra 
663 m2 – trvalý travní porost

- neschvaluje žádost pana Peltsar-
szkého na užívání místní komunikace 
v ulici Sadová pro výstavbu rodinné-
ho domu

- bere na vědomí zápis Krajského úřa-
du ZK z dílčího přezkoumání   
hospodaření obce Liptál za rok 2010 
č. 389/2010/KŘ

- bere na vědomí informace o vý-
sledku výběrového řízení zateplení 
Základní školy Liptál a informace 
o realizaci stavby

- schvaluje II. změnu rozpočtu obce 
Liptál

- bere na vědomí Závěrečnou zprávu 
starosty obce

- neschvaluje pronájem kulturního za-
řízení žadatelům ze Vsetína

- bere na vědomí žádost pana Františka 
Davídka, Liptál 338 o proplacení vy-
čištění studny z důvodu znečištění 
přes vodovodní potrubí

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál

- bere na vědomí skončení jednání 
v 19.00 hodin       

Miroslav Vaculík
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Závěrečná zpráva starosty obce
Vážení občané, milí hosté,
dovolte, abych vás ve stručnosti se-

známil s některými nejdůležitějšími 
událostmi, které se udály za poslední 
čtyřleté volební období od listopadu 
2006 do dnešního dne. Těch událostí 
bylo mnoho, není možné je všechny 
vyjmenovat. Vy, kteří se pravidelně zú-
častňujete veřejných zasedání zastupi-
telstva obce, jste průběžně informová-
ni o tom, co se v obci připravuje nebo 
projednává. Ostatní občany se snažíme 
informovat o veškerém dění v obci 
prostřednictvím obecního zpravodaje. 
Přesto mě dovolte, abych se alespoň 
krátce zmínil o některých akcích.

Konec roku 2006, ale i počátek ro-
ku 2007 byl stále ještě ve znamení 
vítězství v celostátním kole soutěže 
Vesnice roku 2006. Byla to spousta ra-
dosti i uznání, ale také mnoho starostí 
a povinností. Jednou z nich byla účast 
starosty obce v krajské, ale i celostátní 
hodnotitelské komisi v letech 2007 
a 2008. Projeli jsme více než 60 obcí 
z celé republiky a z toho si jistě kaž-
dý odnesl spousty zážitků i poznatků. 
Bylo to velmi krásné a zajímavé a rád 
na to vzpomínám.

Naše vítězství v celostátním kole 
znamenalo pak v roce 2008 i účast 
v evropské soutěži a následně pak zá-
jezd do holandské obce Koudum, kde 
jsme převzali evropskou cenu Obnovy 
venkova. V letošním roce jsme přija-
li pozvání od maďarské obce Kazár, 
kde v silné mezinárodní konkurenci 
naše kuchařky předváděly své umění 
v přípravě tradičních pokrmů z Liptálu 
i Valašska.

Další velkou a významnou událostí 
pro naši obec, ale i celý region, byla 
návštěva prezidenta republiky Václava 
Klause se svou manželkou v Liptále 
dne 14.3.2007. Byla to téměř po 80 le-
tech teprve druhá návštěva prezidenta 
republiky v naší obci. Jsme přesvěd-
čeni, že se návštěva vydařila, o čemž 
svědčí i děkovný dopis od hejtmana 
Zlínského kraje, pana Libora Lukáše. 
Na oplátku jako výraz poděkování 
obdržel starosta obce se svou man-
želkou pozvánku na Pražský hrad dne 
28.10.2007 u příležitosti 89. výročí 
vzniku samostatné České republiky.

A nyní vážení zastupitelé a občané 
alespoň krátce o jiných akcích.

Mezi největší akce v tomto volebním 
období musíme počítat 3 etapy zatep-
lení fasády a výměnu oken na budově 
základní školy a další opravy stravova-
cího pavilonu v celkové hodnotě více 
než 16 mil. Kč.

Další akcí, která nás bude provázet 
ještě i v následujících letech, je zapoje-
ní naší obce do II. etapy projektu Čistá 
řeka Bečva, což je odkanalizování 16 
obcí a měst v okrese Vsetín.

Obec se rovněž rozhodla pronajmout 
část střechy na základní škole firmě 
Holík ze Všeminy na umístění foto-
voltaických panelů pro výrobu elektři-
ny. Za pronájem plochy provedla tato 
firma opravu střechy a střešní krytiny 
v hodnotě 2,4 mil. Kč.

Byli jsme velmi rádi, a maminky 
s dětmi též, že se na fotbalovém hřišti 
podařilo vybudovat dětské hřiště s pís-
kovištěm a různými atrakcemi.

Obec se rovněž spolupodílela na vý-
stavbě rozhledny na kopci Vartovna. 
I když jsme nebyli přímo nositeli to-
hoto projektu, naše účast i angažova-
nost ve všech fázích výstavby, i při 
samotném zahájení, a při konečném 
otevření, byla vysoká.

Obec nezapomíná ani na své zesnu-
lé spoluobčany. Dlouhodobě se stará 
o údržbu a chod hřbitova. V uplynu-
lém roce byla postavena další sekce 
kolumbária pro 28 míst a dále je při-
pravena plocha pro 21 urnových hro-
bů. Zde jsme přijali opatření, že každý, 
kdo si zažádá o místo v urnovém háji, 
musí nejpozději do jednoho roku začít 
s realizací urnového hrobu, jinak toto 
místo propadá zpět ve prospěch obce. 
Rovněž v novém kolumbáriu již nepři-
dělujeme místa dopředu, kdy byly sice 
tyto schránky placené, ale byly někdy 
i více než 10 let prázdné. Nově je nyní 
veden pořadník žadatelů a v případě 
náhlé potřeby může být toto místo 
okamžitě přiděleno.

Rovněž bych chtěl zde poznamenat, 
že se nám po dlouhé době hledání 
podařilo sehnat hrobníka z Velkých 
Karlovic, který důstojným způsobem 
umí zajistit všechny věci související 
s pohřbením zesnulého. 

Obec se stará i o své starší spoluob-

čany. Denně se rozváží po obci asi 70 
obědů a rovněž penzion je neustále ob-
sazen. Svědčí to o správném rozhodnutí 
zastupitelstva z roku 1993, kdy se roz-
hodlo o využití těchto půdních prostor 
nad pavilonem stravování pro tyto úče-
ly. V současnosti evidujeme na obec-
ním úřadě 19 žádostí o umístění.

Obec Liptál se stará rovněž o ví-
ce než 95 ha lesa. Pouze 13 ha je 
na území naší obce, zbylých 82 ha se 
rozprostírá v katastru obce Všemina 
v lokalitách Hájky, Borky a Kořenné. 
Od letošního roku máme zpracovaný 
a schválený nový Lesní hospodářský 
plán, který by měl platit do konce roku 
2019. Tento plán nám umožňuje mimo 
pěstební a jiné ochranné a výchovné 
činnosti i maximální těžbu, což činí 
v průměru 1400 m3 za rok. V letošním 
roce bude toto číslo vyšší z důvodu 
zajištění vyšších příjmů do rozpočtu 
obce, a také nám nyní přeje i cena, 
která se pohybuje v druhém pololetí 
okolo 1800 Kč za m3 prodané kulatiny 
ve vyšší třídě.

Při vytrvalých deštích, které zasáhly 
naši obec začátkem června letošního 
roku došlo k záplavám v různých čás-
tech obce. Deště způsobily škodu ze-
jména na místních komunikacích, a to 
většinou v hornatějších částech obce, 
které slouží jako příjezd k rodinným 
domkům a hospodářským objektům. 
Celkové škody na devíti komunikacích 
a jednom propustku byly vyčísleny 
na více než 3 mil. Kč. Vzhledem k to-
mu, že byl ve Zlínském kraji vyhlášen 
v tu dobu krizový stav, zpracovává 
naše obec žádost na úhradu nákladů 
na tyto škody.

I když naše obec byla také zasažena 
letos i vloni velkými dešti a záplavami, 
byly na tom některé obce daleko hůře. 
Proto jsme se vloni i letos rozhodli 
uspořádat v rámci obce sbírku na ob-
lasti těžce zasažené povodněmi. Vloni 
jsme přispěli částkou 33.682,- Kč obci 
Hodslavice v okrese Nový Jičín. Letos 
jsme vyhlásili sbírku na velmi zasa-
ženou obec Heřmanice u Frýdlantu 
v Libereckém kraji. Tato obec je nám 
velmi blízká, neboť s námi soutěžila 
v roce 2006 v celostátním kole soutěže 
Vesnice roku. Pan starosta přijel tehdy 
s celým sedmičlenným zastupitelstvem 
do Liptálu na vyhlášení celostátního 
kola soutěže. Letošní sbírka vynesla 
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i s příspěvkem obce celkem 53.793,- 
Kč, které budou co nejdříve odeslány 
na účet postižené obce.

Obec Liptál rovněž dlouhodobě 
přispívá společně se všemi obcemi 
a městy Zlínského kraje na dopravní 
obslužnost. Z tohoto důvodu proto 
nebyly v naší obci, ani při jejím prů-
jezdu na Zlín a Slušovice, nijak krá-
ceny autobusové spoje. Příspěvek se 
letos zvýšil z původních 70.000,- Kč 
ročně (50,- Kč/občan) na nynějších 
100.000,- Kč (70,- Kč/občan).

Obec musela učinit i některá nepo-
pulární opatření. V důsledku zajištění 
financí na další rozvoj, v důsledku sní-
žení příjmů ze strany státu, ale zejmé-
na kvůli finančním povinnostem vůči 
mikroregionu Vsetínsko a velké při-
pravované akci „Odkanalizování obce 
Liptál“, byl odsouhlasen a zvýšen po-
platek u daně z nemovitostí. Víme, že 
to není moc příjemné, na druhé straně 
i obec musí hledat prostředky, aby 
v budoucnu tuto velkou akci za cca160 
mil. Kč zafinancovala.

Dalším problémem, který nás sedm 
obcí sdružených ve „Sdružení obcí 
Syrákov“ trápí, je diskriminující pa-
ragraf v zákoně o vodovodech a ka-
nalizacích, který nám, malým obcím, 
které společnými silami vybudovaly 
vodovod v délce 27 km za 76 mil. Kč, 
ukládá umožnit připojení další obci, 
respektive VaKu Zlín, a to bez jakéko-
liv náhrady. Zde cítíme všichni velké 
zklamání a křivdu a budeme se snažit, 
pokud k tomu bude vůle po volbách, 
tuto situaci změnit.

Velmi nás mrzí i odchod zubního 
lékaře MUDr. Jana Pilcha, a i to, že 
za téměř 2 roky se za něj nepodařilo 
zajistit náhradu. Situace v tomto oboru 
je velmi složitá, zubařů je málo, a tak 
se nyní jedná o pronájmu těchto pro-
stor na kanceláře pro podnikatelskou 
firmu.

Pokud se týká činnosti obecního 
úřadu, chtěl bych zde vzpomenout ale-
spoň některé věci.

Obec Liptál dlouhodobě spolupra-
cuje s Úřadem práce Vsetín a každo-
ročně zaměstnává několik pracovníků 
na veřejně prospěšné práce. Letos jsme 
se rozhodli pro 5 pracovníků. A byla 
to správná volba. Tito pracovníci se 
od dubna do října podíleli na údržbě 

a čistotě veřejných částí obce a na zve-
lebování zeleně a květin, zejména 
ve středu obce a na hřbitově.

Od konce roku 2008 je v naší ob-
ci zřízen Czech POINT. Cílem toho-
to projektu je urychlení a usnadnění 
vyřizování záležitostí občanů. Jedná 
se o službu, kdy si mohou občané 
na obecním úřadě na počkání zažádat 
o následující výpisy: rejstřík trestů, 
živnostenský a obchodní rejstřík, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z bodo-
vého hodnocení řidiče a další. Dále si 
mohou prostřednictvím Czech Pointu 
požádat o zřízení datové schránky 
a další s ní související služby a také 
o provedení konverze dokumentů. To 
znamená převedení dokumentů z elek-
tronické podoby do listinné a opačně.

Všechny tyto služby jsou zpoplatně-
ny dle zákona č. 634/2004 Sb. o správ-
ních poplatcích.

Od 1.11.2009 je naše obec povinna 
podle zákona č. 300/2008 Sb. o elek-
tronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů používat Datové 
schránky. Jedná se o elektronické po-
dání a přijímání úředních dokumentů. 
Datové schránky jsou povinné pro 
orgány veřejné správy a právnické 
osoby zapsané v obchodním rejst-
říku. Fyzické osoby si mohou dato-
vou schránku zřídit na vlastní žádost. 
Tento způsob komunikace nahrazuje 
klasický způsob doručování v listinné 
podobě.

Rovněž se podařilo obnovit i čin-
nost obecní knihovny v Základní ško-
le. Knihovna byla uzavřena od dubna 
do listopadu 2009 ze zdravotních dů-
vodů pana učitele Marka, kterému tím-
to děkuji za jeho dlouholetou činnost 
knihovníka. Novou knihovnicí je nyní 
paní Alena Malčíková.  Místnost byla 
nově vymalována, byl zakoupen nový 
koberec, knihovnický pult a dva stolky 
pod počítače určené pro veřejnost. 

Ještě bych se chtěl zmínit o oblas-
ti kultury. Zde bych chtěl vzpome-
nout zejména tradiční spoluúčast obce 
na pořádání dětských a pak velkých 
folklorních slavností. Letošní v pořadí 
již 41. Mezinárodní folklorní festival 
se nesl v duchu vzpomínky na 80. 
výročí založení valašského krůžku 
v Liptále. Myslím si, že celá akce se 
vydařila, a že i přes malou nepřízeň 
počasí mohli být všichni spokojeni. 

Součástí velkých slavností bývají 
tradičně výstavy na obecním úřadě 
a poslední dobou i v zámku. Velmi 
krásná a zdařilá byla před 2 lety výsta-
va o historii dřevorubectví v Liptále 
spojená s výstavou motorových pil. 
Krásné a zajímavé byly i výstavy o ko-
šíkářství nebo výstava Českého svazu 
ochránců přírody Vartovna. Rovněž 
výstava známek nebo výstava k 80. vý-
ročí založení souboru nadchly všechny 
účastníky. Všem autorům patří velké 
poděkování. 

Děkujeme i všem mistrům – řezbá-
řům, kteří do Liptálu rádi přijíždějí, 
vytvářejí svá umělecká díla, která pak 
následně zdobí veřejné budovy a pro-
stranství obce Liptál.

Je dosti náročné a složité zajišťovat 
organizačně, ale zejména finančně tyto 
velké akce. Přál bych si, aby tyto tradi-
ce, a to jak slavnosti, tak i výstavy, by-
ly v obci zachovány, a aby pořadatelé 
měli stále dostatek ochotných a zapá-
lených lidí, kteří v této již čtyřicetileté 
tradici budou pokračovat.

Závěrem bych vás chtěl, vážení přá-
telé, seznámit s přehledem akcí, které 
se podařilo za uplynulá čtyři léta zre-
alizovat. 

(viz tabulka na druhé straně)

Poděkování starosty
V závěru mi dovolte, abych podě-

koval všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem přičinili o zvelebení naší obce, 
nebo pomohli tam, kde bylo potřeba. 
Děkuji zejména místostarostce obce 
Věře Dostálové, dále členům rady i za-
stupitelstva obce. Děkuji všem pracov-
níkům a zaměstnancům OÚ. Děkuji 
také vedení základní a mateřské školy 
a všem učitelům, učitelkám i zaměst-
nancům školských zařízení. Rovněž 
děkuji všem organizacím, spolkům 
a církvím za jejich činnost ve pro-
spěch obce. Děkuji zejména poslan-
cům Parlamentu ČR Josefu Smýkalovi 
a Zdeňku Škromachovi, senátorce 
Aleně Gajdůškové a všem dalším po-
slancům, senátorům a ostatním příz-
nivcům naší obce, kteří nám pomáhali 
zajišťovat finanční prostředky a tím 
usnadňovali realizaci některých akcí 
v obci. Děkuji i vám občanům, kteří 
jste svou účastí na veřejných schů-
zích projevovali zájem o dění v obci. 
Novému zastupitelstvu obce pak přeji 
v jeho práci mnoho úspěchů ve pro-
spěch této obce.

Miroslav Vaculík, starosta
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Volební program ZO v Liptále v roce 2007-2010
2007
2009
2010

Projektová dokumentace -  Čistá řeka Bečva
Příspěvek na realizaci projektu 
Příspěvek na realizaci projektu
Kanalizace celkem:

•       947 000
         100 000
      1 548 000
      2 595 000

2007
2007

Udržovací práce - sociální zařízení OÚ
Výměna oken Obecní úřad
Budova obecního úřadu celkem:

•       188 000
•       370 000

558 000
2007
2007
2007
2008
2009
2010
2010

Vybavení počítačové učebny
Oprava střechy nad pavilonem stravování
Oprava obvodového pláště, stravovací pavilon
ZŠ – zateplení fasády, výměna oken I etapa
ZŠ – zateplení fasády, výměna oken II etapa
ZŠ – zateplení fasády, výměna oken III etapa
Studie využití ZŠ Liptál
Základní škola celkem:

•       125 000
•    3 466 000
•    1 000 000
•    8 454 000
•    1 216 000
•    1 350 000

539 000
16 150 000

2007
2008

Výměna oken v Kulturním zařízení
Vybavení Kulturního zařízení - stoly,židle
Kulturní zařízení celkem:

•       156 000
•       303 000

459 000
2008
2008

Výměna oken
Plynová kotelna
Penzion celkem:

350 000
144 000
494 000

2007
2007
2009

Oprava chodníků před ZŠ
Oprava místní komunikace Lopuník, opěrná zeď
Projekt chodníky v Dolansku
Místní komunikace celkem:

•       417.000
•       680 000

62 000
1 159 000

2007
2008

Propagační  materiály - Vesnice roku 2006 (společná akce 13-ti obcí)
Propagace soutěže Vesnice roku - Holandsko
Vesnice roku celkem:

•       978 000
•       454 000

1 432 000
2008 
2009

Pořízení PC Czech Point
Vybavení UPGRADE, služby 
Czech Point celkem:

•         52 000
•         43 000

95 000
2009
2009

Rozhledna Vartovna 
Naučné tabule 
Cestovní ruch celkem:

50 000
50 000

100 000
2007
2007
2008
2009

Rekonstrukce fotbalových šaten
Studie – středisko mezinárodního folkloru, kultury a sportu
Dětské hřiště 
Víceúčelové hřiště - studie
Využití volného času celkem:

•       330 000
118 000

•       464 000
50 000

962 000
2009 Vybudování kolumbária na hřbitově

Pohřebnictví celkem:
•       645 000

645 000
2007
2008
2010

Příspěvek na zvon, 100. výročí evangelického kostela
Strom života a zastřešení 
Územní plán
Ostatní celkem:

25 000
227 000

•       400 000
652 000

2009
2010
2010
2010

Automobil Berlingo
Traktor na sekání zeleně
Sekačka Stiga
Ponorné čerpadlo – hašiči 
Dopravní prostředky, zařízení celkem:

240 000
69 000
20 000
48 000

377 000
                                                                                                          Celkem: 
                                                         •  za přispění státní dotace

25 678 000
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ (§ 34 zákona)

KONTROLA VODY VE VAŠÍ OBCI 

Starosta obce Liptál podle zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí  (§ 29, § 15, odst. b), a podle 
zákona č. 128/2000 Sb. v  platném znění (obecní zřízení) 

o z n a m u j e
1. volby do: Zastupitelstva obce Liptál 

se uskuteční: pátek   15.10.2010 od 14:00 do 22:00 hodin 
        sobota 16.10.2010 od 08:00 do 14:00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
je volební místnost: Obecní úřad Liptál, zasedací místnost

                  756 31  Liptál č.p. 331
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 

totožnost a státní občanství České republiky (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno, § 29, § 33 

4. Právo volit do zastupitelstva obce  má občan obce 
za předpokladu, že jde o státního občana 

ČR, který dosáhl věku nejméně 18 let a  je v  den voleb v  
této obci přihlášen k  trvalému pobytu, §4

5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 33

6. Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad 
a v  den voleb okrskovou volební komisi o návštěvu volební 
komise s přenosnou volební schránkou, a to pouze v  územ-
ním obvodu volebního okrsku, § 33

7. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti, § 25, § 31, § 34

Miroslav  V a c u l í k, starosta obce Liptál
Zpracovala: Jana Vráblíková

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků 

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno - Liptál 15 členů zastu-
pitelstva.

Varianta I
(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku 

před jménem kandidáta KřÍžKEM toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou 
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Nejvíce cel-
kem 15 kandidátů!

Varianta II
(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve 

čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu. (Pokud označíte dvě strany, 
je hlas neplatný!) 

Varianta III
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem jednu 

volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před 
jménem kandidáta křížkem další kandidáty, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. 

Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu 
členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jed-
notlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej 
volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové 
volební komise. 

(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. 

Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise 
hlasování neumožní.

Zpracovala Jana Vráblíková

Dobrý den,
v poslední době se na Vás mohou obrátit občané obcí, 

protože našli ve svých poštovních schránkách nabídku velmi 
levných rozborů pitné vody za 480,- Kč od firmy Servis & 
Consulting. Nabídka vypadá takto:

KONTROLA VODY 
Ve dnech ............. proběhne ve Vašem městě /  obci kon-

trola pitné vody z vlastních zdrojů (studny, vrty, prameny) 
zaměřená na trvalé řešení zhoršené kvality vody (po povod-
ních, ekologických haváriích), způsobené úniky ze skládek, 
zemědělských družstev, průmyslových podniků nebo jinými 
druhy znečištění vody. 

* Za poplatek 480,- Kč provedeme analýzu vody, kterou 
používáte na pití a vaření, zda je vhodná ke konzumaci 
(Dusičnany*, dusitany*, pH*, tvrdost přechodná*, tvrdost 

celková*, železo*, konduktivita, CHSK - organické znečiš-
tění) * kolorimetrické a titrační metody s použítím měřící 
techniky Hach-Lange. Bližší informace o tomto a dalších 
rozborech na www.sandc.cz. V případě zhoršené kvality 
vody Vám ZDARMA poskytneme poradenství, jak kvalitu 
a chuť vody zlepšit, popřípadě odstranit zákal, tvrdost, vodní 
kámen, zápach (po desinfekci) a další látky, jako dusičnany, 
těžké kovy, železo, mangan, rtuť, olovo, apod... Kontrolu je 
nutno objednat předem telefonicky: Po - Pá ..... hod.  

Na první pohled nic divného – běžná nabídka, jakých je 
plná schránka. To až do chvíle, kdy se podíváte na interneto-
vé stránky firmy (http://www.sandc.cz/), anebo si telefonicky 
objednáte rozbor. Zjistíte, že:

Rozbor vody nemůžete použít např. ke kolaudaci – firma 
nemá akreditaci.
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Informace o Strukturálním šetření v zemědělství 
a metodách zemědělské výroby 2010 „AGC 2010“

DIGITALIZACE ČESKÉ TELEVIZE

Metody stanovení nejsou podle norem ČSN nebo ISO
Rozborem se nestanovují žádné bakterie ve vodě
Konduktivitu uvádí ve dvou jednotkách (mS/m a µS/cm, 

která dává 10x vyšší hodnoty a může se snadno zaměnit), 
a tak voda nesplní požadavky Vyhlášky 252/2004 Sb. pro 
pitnou vodu.

Tyto informace Vám pracovníci zmíněné firmy samo-
zřejmě do zaplacení zamlčí. Nejspíš Vám sdělí „důvěrnou“ 
informaci, že voda může být nebezpečná pro Vaše zdraví, 
a poté nabídnou řešení: instalace zařízení Top systém úpravy 
vody FWS-RO7 na principu reverzní osmózy za cenu asi      
5 tisíc Kč. Pití vody upravené reverzní osmózou přitom 
nedoporučuje Statní zdravotní ústav v Praze z důvodu rizika 
snížení příjmu vápníku a hořčíku z takto upravené vody.

Je jasné, že se jedná o podomní prodej rozborů a systé-
mů úpravy vody, podobný prodeji zázračných dek a hrnců. 
Zaplatíte sice málo, a za to dostanete téměř nic. K tomu 

můžete dostat bonus – obavu, že voda, kterou po celý život 
pijete, může být zdraví nebezpečná. Ostatní je už Vaše volba: 
ohrožujte dál své zdraví nebo investujte 5 tisíc Kč do nebez-
pečného zařízení.  

Cílovou skupinou jsou všichni, kdo úzkostlivě dbají 
na zdraví své a svých blízkých, tedy důchodci, nemocní 
a ženy na mateřské.

Považuji za důležité Vás na praktiky podobných firem 
upozornit. I takto může vypadat podnikání v oblasti vody.

Naše laboratoř také provádí rozbory vod ovšem profesio-
nálně, podle příslušných norem s platnou akreditací a plně 
v souladu s Vyhláškou o pitné vodě. Cena je pochopitelně 
vyšší než zde nabízená. Poradenství je součástí naší práce 
a je bezplatné.

Vsetín, dne 18.6.2010
RNDr. Václav Janík, 

vedoucí laboratoří

Český statistický úřad organizuje toto šetření v souladu 
s nařízením EP a Rady č.1166/2008 (platí pro všechny člen-
ské státy EU) u zemědělských subjektů i v naší obci - v ter-
mínu od 01.09. do 15.11.2010.

Vztahuje se na zemědělce, kteří naplňují: 5 ha obhospoda-
řované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, nebo 1 ha 
sadů, nebo 3500 m2 vinic, nebo součtová plocha zeleniny, 
jahod a květin od výměry 2500 m2, nebo chov 5 ks skotu, 
nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks 
drůbeže včetně běžců.

Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit 
jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů 
za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za ze-

mědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjiš-
ťování a předání výkazů ČSÚ.

Pracovníci zapojeni do šetření jsou vázání mlčenlivostí  
a budou se prokazovat průkazem tazatele, který jim vydá 
Odbor terénních zjišťování pro kraj Zlínský a Olomoucký. 
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjiš-
těných u domácností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
a zákonem č.89/1995 Sb. o státní statistické službě. 

Občané se mohou s případnými dotazy obracet na pracov-
níka Odboru terénních zjišťování ČSÚ - paní  Alici Smutnou, 
tel.: 585 731 507.

Ing.  Barbora Židková, ředitelka Odboru terénních 
zjišťování pro kraj Zlínský a Olomoucký, v. r.

1. krOk 2009 - dopis ze dne 11.11.2009
Jménem České televize Vám zasílám informace o digitali-

zaci televizního vysílání ve Vašem regionu.
Jak jistě víte, na přelomu listopadu a prosince 2009 pro-

běhnou významné změny v analogovém i digitálním vysílání 
ČT na vysílačích velkého výkonu Brno – Kojál, Brno - měs-
to – Barvičova, Brno – Hády, Mikulov – Děvín a dotknou 
se také více než stovky analogových převaděčů ČT1 a ČT2 
v Jihomoravském kraji i v sousedních krajích.

Na vysílači velkého výkonu Brno – Kojál budou nejprve 
26. listopadu 2009 zaměněny analogové vysílací kmitočty 
ČT1 a ČT2, analogové vysílání ČT2 pak 30. listopadu 2009 
definitivně skončí a 1. prosince 2009 začne digitální vysílání 
veřejnoprávního multiplexu se všemi čtyřmi programy České 
televize. Na tyto kroky nyní diváky přijímající analogové 
vysílání z Kojálu upozorňovaly grafické prvky – pikto-
gram a textová lišta – vložené přímo do obrazu Jedničky 
i Dvojky.

Analogový signál ČT1 a ČT2 z vysílače Brno – Kojál 
označený piktogramem a textovou lištou sloužil, nebo ještě 
slouží jako zdroj více než stovce analogových převaděčů 
v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Pardubickém 
kraji a na Vysočině – patří mezi ně i analogové převaděče 
ČT1 a ČT2 ve Vaší obci. Diváci ladící Jedničku a/nebo 

Dvojku z těchto analogových vysílačů malého výkonu proto 
na svých obrazovkách viděli, či ještě vidí čtyři čtverečky 
v pravém dolním rohu obrazovky a vlevo vedle nich se 
jim průběžně zobrazoval, případně ještě zobrazuje běžící 
text s bližšími informacemi o digitalizaci. Nebylo a není 
tím ovšem signalizováno brzké vypnutí daných analogo-
vých převaděčů, jedná se jen o důsledek jediného reálného 
technického řešení, všechny budou přeladěné na jiný zdroj 
a i po 30. listopadu 2009 zůstanou zatím v provozu – di-
vákům zůstane zachován analogový příjem bez nutnosti 
jakýchkoliv úprav na anténách či přijímačích.

Analogový převaděč ČT1 Liptál (33. kanál) bude pře-
laděn na jiný zdrojový signál po 26. listopadu 2009, tedy 
po záměně analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 na Kojálu 
(od 26. 11. 2009 do svého přeladění může dočasně vysílat 
program ČT2) – po krátké výluce divákům ladícím jeho sig-
nál zmizí z obrazovky piktogram i textová lišta a analogový 
příjem ČT1 zůstane zatím zachován beze změny.

Analogový převaděč ČT2 Liptál (48. kanál) bude pře-
laděn na jiný zdroj poprvé po 26. listopadu 2009 (od 26. 11. 
do svého přeladění může dočasně vysílat program ČT1) 
– po krátké výluce divákům přijímajícím jeho signál z ob-
razovky zmizí piktogram i textová lišta a analogový příjem 
ČT2 zůstane zatím zachován beze změny. Druhé přeladění 
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na jiný zdroj bude nutné po 30. listopadu 2009 – po výluce 
v rozmezí několika hodin až dnů opět zůstane divákům pro-
zatím zachován analogový příjem ČT2 v původním stavu.

2. krOk 2010 - dopis ze dne 26.08.2010
Dovoluji si Vás informovat o přeladění analogového pře-

vaděče ČT1 ve Vaší obci.
V úterý 31. srpna 2010 začne s dvouměsíčním předsti-

hem řádný provoz digitálního zemského vysílání České 
televize z vysílačů Zlín – Tlustá hora i Valašské Klobouky 
– Ploštiny, a to na 33. kanálu, který mu vyhradil Český 
telekomunikační úřad (ČTÚ), respektive vládní nařízení 
o Technickém plánu přechodu. Právě na 33. kanálu však vy-
sílá mimo jiných i analogový převaděč ČT1 Liptál.

Výpočetní model indikuje, že by docházelo k vzá-
jemnému rušení s digitálním vysíláním z Tlusté hory 

a Ploštin, proto Česká televize ve spolupráci s Českými 
Radiokomunikacemi už 26. srpna 2010 přeladila analo-
gový převaděč ČT1 Liptál z dosavadního 33. na 32. kanál. 
Diváci ladící ČT1 ze zmíněného analogového převaděče 
tedy musí na svých přijímačích přeladit předvolbu, pod 
níž mají první program České televize uložený.

Všem občanům děkuji za pozornost, kterou změně na ana-
logovém převaděči ČT1 Liptál věnujete.

Štěpán Janda, redaktor, tiskový útvar 
ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí hory.

 
Vše o digitalizaci České televize 
Na internetu: www.digict.cz 
V teletextu ČT1: strana 650 
V Diváckém centru ČT: tel.: 261 13 74 74 (07.30 – 20.00 hod.)

Analogový převaděč Program Původní kanál Nový kanál Datum přeladění
Slušovice (okres Zlín) ČT1 33 34 26. 8. 2010
Liptál (okres Vsetín) ČT1 33 32 26. 8. 2010

Výzva ČEZ Distribuce, a.s., 
ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků
Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví 

a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení 
v termínu 

od 1. října do 15. listopadu 2010.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, za-

jištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení 
ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v planém znění.

Okleštění (ořez) dřevin, prosím, provádějte tak, aby:
- nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla 

alespoň 1 m u holých vodičů, 0,5 m u izolovaného a kabelo-
vého vedení, u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého, 
izolovaného i kabelového vedení s uvažováním ročního 
přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod 
vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů, dosaho-

valy porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost 
větví od vodičů u ovocných stromů byla byla 2,1 m u holých 
vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového 
vedení; u lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení 
a 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení s uvažováním 
ročního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením 
a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly po-
rosty maximální výšky 3 m s uvažováním ročního přírůstku.

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

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případ-
ně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Děkujeme Vám za spolupráci. 
ČEZ Distribude, a.s., www.cezdistribuce.cz

ZEMěDěLEC A SAMOSTATNOST
Co se psalo před 90 lety: 
A nyní vážené Národní shromáždě-

ní budiž mi dovoleno zmíniti se také 
o jiných statcích než o těch, které jsou 
nazývány statky hmotnými. Jest jisto, 
že zemědělec, jako každý jiný občan 
republiky jest rovnocenným před zá-
konem s jinými příslušníky republiky. 
Má jistě tentýž nárok dýchati v demo-
kratické republice jako rovný s rovný-
mi a mýlil by se ten, kdo by považoval 
zemědělce za člověka méně citlivého 
neb majícího menší ideové nároky.

Náš zemědělec miluje svůj stav, svo-
ji půdu, ale nade vše miluje svoji 

samostatnost, svoji svobodu. Svojí sa-
mostatnosti, na kterou byl vždy nejvíce 
hrd, cenil si vždy nejvýše a s pýchou 
porovnával svoji samostatnost a nezá-
vislost k nesamostatnosti úřednictva 
a pánů vůbec.A nyní tato samostatnost 
byla mu za války vzata a vy mu ji ode-
píráte stále. Kde kdo si osvojuje právo 
práci jeho kontrolovati, kritisovati, kde 
kdo otírá se o zemědělce způsobem 
namnoze urážejícím.

Na zemědělce stále volají se úřady, 
bajonety a jest vystaven na pospas 
různým zákonným a nezákonným ši-
kanám hospodářských rad atd. atd.

(Z řeči ministra zemědělství ČSR 
Karla Práška, pronesené v Národním 
shromáždění v úterý dne 27. ledna 
1920, Československý zemědělec č. 
36, 6. února 1920)

Zveřejněno v novinách Zemědělec, 
červenec 2010.          Jana Vráblíková

KARATE
Od 23.9.2010 v úterý a ve čtvr-

tek době od 15:00-16:00 probíha-
jí Kulturním zařízení Liptál hodiny 
tradičního karate. Zájemci se mohou 
na těchto hodinách přihlásit. Cena je 
1.000,-Kč na jeden rok. 

Bc.Radek Kleibl, Alcedo Vsetín 
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Zkratky:
kZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, 
KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál

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

Zpracovala: Jana Vráblíková

Změna programu vyhrazena !

LIPTÁL PROžIL ROCKOVOU NOC

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE – 2010
Datum Den Název akce Pořadatel kde

15.10.
16.10.

pá
so VOLBY  ZO OÚ Liptál VZM 

26.10. út Pochod broučků ZŠ a OÚ Liptál obec
13.11. so Rocková zábava FoS Lipta Liptál KZ

27.11. so Beseda se seniory Občanská komise, 
Obec Liptál

KZ 
pátek zavřeno

? Adventní koncert ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE
16.12. čt Besídka DDaZŠ Liptál DDaZŠ Liptál KZ
04.12. so 11. Mikulášská jízda 2010 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec

04.12. so Mikulášská zábava SDH 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 Liptál 
? Nedělní vánoční besídka ČCE Liptál Kostel ČCE

26.12. ne Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

U akcí, kde není na řádku uveden datum, není ještě přesný termín konání znám. 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.

Velkolepou open-air akci nazvanou Rocková noc má za se-
bou Liptál. V sobotu 18. září 2010 se tam vystřídaly kapely 
STRAM, Ascendancy, Waťák, Špagát a Arakain.

Právě Arakain byl hlavní hvězdou večera. Velký úspěch 
však sklidily také místní skupiny počínaje STRAMem a kon-
če Waťákem. Nocbyla sice studená, ale to však rozhodně 
neodradilo stovky fanoušků zmíněných hudebních forem. 
„Horko bylo snad jen bubeníkům, takže doufám, že příště 
se už potkáme někde v sále,“ uvedl Michal Mikulenka ze 
STRAMu.  (ro) 
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Svoz odpadu Liptál 2010
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
* 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“ 
* 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.

MÍRA NEZAMěSTNANOSTI 
v Liptále - k 31. 01. 2010

UPOZORNěNÍ
poplatky odpady, psi

1. Dosažitelní uchazeči v Liptále (mo-
hou ihned nastoupit do zaměstnání):  
77 osob.

2. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
v Liptále: 652 osob.

3. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: 
leden 2010 - 17 %, září 11,8 %.

4. Volná místa v Liptále: 9 míst.

Bližší informace naleznete na strán-
kách http://portal.mpsv.cz/sz/local/
vs_info, nebo přímo na Úřadu prá-
ce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 
tel.: 950 173 111, E-mail: posta.up@
vs.mpsv.cz. 

Ze zdrojů Úřadu práce ve Vsetíně 
vybrala: Jana Vráblíková

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 pobytem 
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 

Monika Valchářová

Z OBECNÍ KNIHOVNY LIPTÁL
KNIHOVNA V LIPTÁLE

Knihovna je umístěna v budově základní 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) 

INTERNET
V knihovně je ZDARMA zřízen přístup k internetu (2 místa). 

NÁVŠTěVNOST
V období od 1.7. do 21.9.2010 si čtenáři vypůjčili 260 knih a 37 časopisů, počet 

návštěv v tomto období – 102 čtenářů. Nově se zaregistrovalo 10 čtenářů, z toho:
5x studenti
1x důchodci
3x zaměstnaní 
1x mládež do 15 let.  
Internet – počet návštěv: 77

OTEVÍRACÍ DOBA:

STřEDA   15.00 – 17.00 hod
PÁTEK  15.00 – 17.00 hod 

Dne 15. října bude knihovna ZAVřENA.
Alena Malčíková

Czech POINT
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.

Monika Valchářová
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LIPTÁL 
KANALIZACE

Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko získalo více než miliardo-
vou dotaci z evropských a státních 
fondů na druhou etapu projektu Čistá 
řeka Bečva v celkové hodnotě 1,5 
miliardy korun. V rámci něj dojde 
k výstavbě přibližně 160 kilometrů ka-
nalizace v 16 městech a obcích. Jedná 
se jeden z největších projektů a in-
vestic do zlepšení životního prostředí 
na Vsetínsku. Odkanalizování by se 
tak měl dočkat i Liptál.

Celkové náklady pro naší obec jsou 
156 mil. Kč, dotace činí cca 120 mil. 
Kč, vlastní prostředky cca 36 mil. Kč. 
V následujících měsících bude probí-
hat projektová příprava a příští rok by 
se měl uskutečnit tendr na zhotovite-
le. Samotná realizace je naplánována 
na roky 2012 a 2013.

Věra Dostálová, místostarostka

KOMINICKÉ SLUžBY V OBCI

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

Infocentrum nabízí:

Informační centrum 
OÚ Liptál:

v budově obecního úřadu, 
přízemí boční vchod od komunikace 
z Pustého - naproti telefonní budky.

PONDěLÍ a STřEDA             
8 - 11 hodin  a 12 – 16 hodin

Čištění komínů se do konce roku 
2010 provádí dle stále platné vyhlášky 
111/1981 Sb. a to 6x v roce u tuhých 
paliv a nevložkovaných komínů pro 
plyn, pouze 2x v roce u komínů pro 
plyn, pokud jsou opatřeny komíno-
vou vložkou. Za objednání a provede-
ní kominických prací jsou dle zákona 
plně odpovědni majitelé objektů, při 
přenesení pravomocí pak i uživatelé 
spotřebičů paliv. Jejich odpovědnost je 
možno postihnou pokutou dle požární-
ho zákona, v případě způsobení škody 
pak v trestním řízení. 

Občan, který si neobjedná kominické 
práce ve lhůtách dle vyhlášky 111/1981 
Sb. se vystavuje nebezpečí, že v přípa-
dě vzniku jakékoliv škody nese za tuto 
plnou odpovědnost a v případě vzniku 
požáru z neudržovaného komína bude 
trestně postižen a nemá nárok na plnění 
pojistné událostí.

Od roku 2011 je zásadní změna 
v ošetřování komínů. Přestává platit 
vyhláška 111/1981 Sb. a nastává účin-
nost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

o kontrole a čištění komínů. V rámci 
tohoto nařízení je občanům umožněno 
provádět si čištění komínů svépomocí, 
toto je však nezbavuje odpovědnosti 
za bezvadný stav spalinových cest. 

Nejméně jednou ročně je občan po-
vinen zajistit si odborně způsobilou 
osobu - kominíka, aby provedl kontrolu 
spalinové cesty a vystavil zápis o stavu 
spalinové cesty, ve kterém vyznačí pří-
padné závady a potvrdí, zda spalinovou 
cestu lze nadále (po dobu jednoho roku) 
bezpečně provozovat.

Kominík ale nebude již oprávněn 
vystavovat revize spalinových cest při 
novostavbách (pro kolaudaci), při re-
konstrukcích, při připojení jakéhoko-
liv spotřebiče ke spalinové cestě. Toto 
oprávnění má pouze osoba s opráv-
něním kominické živnosti, která má 
zároveň platné oprávnění Revizního 
technika komínů, nebo Revizního tech-
nika spalinových cest. Oprávnění nesmí 
být starší pěti let a vystavoval je:

1) Institut bezpečností práce v Brně
2) nově od roku 2010 Hospodářská 

Komora ČR v systému doplnění kvali-
fikace kominík – Revizní technik spali-
nových cest, dle zákona 179/2006 Sb. 

Obecně k poskytování kominických 
služeb lze připomenout, že kominík si 
nemůže vynucovat provádění kominic-
kých prací v rodinných domcích, tuto 
službu pouze nabízí a provádí. Majitel 
objektu je však povinen respektovat 
požární zákon a provádět práce ko-
lem topných zařízení tak, aby nezpů-
sobil sobě ani jiným škodu, nebo újmu 
na zdraví. Nesmí provádět práce, pro 
které nemá kvalifikaci.

Na Obecním úřadě v Liptále je k  dis-
pozici k nahlédnutí:

- Vyhláška č. 111/1981 Sb. , platná 
do konce roku 2010, s přílohou o lhů-
tách kontrol a čištění spalinových cest 

- Nařízení vlády o podmínkách po-
žární bezpečnosti při provozu komí-
nů, kouřovodů a spotřebičů paliv č. 
91/2010, platné od 01. 01. 2011, s pří-
lohou o lhůtách kontrol a spalinových 
cest, vzor zprávy o provedení kontroly 
nebo čištění spalinové cesty, vzor reviz-
ní zprávy spalinové cesty a vzor obsahu 
technické zprávy.       Alena Malčíková
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ČCE LIPTÁL - SLOVO NA ROZLOUČENOU
Za šest let svého působení na místě 

faráře v Liptále jsem vykonal 40 křtů, 
17 svateb a 68 pohřbů, ke konfirmaci 
jsem přivedl 35 dospívajících dětí. Tím 
se nechci chlubit. Faráři přede mnou 
byli ze statistického hlediska mnohem 
plodnější než já. Statistika však uka-
zuje, že farář v Liptále zůstává i v té-
to  nábožensky vlažné době  důležitou 
osobou. A tak se v dědině ví, že koncem 
září ze sboru odcházím, a údiv nebo 
i lítost nad tím mi vyjadřují nejednou 
i lidé, kteří na bohoslužby obvykle ne-
chodí. Možná byli na některém pohřbu 
nebo na koncertě, nebo se třeba zúčast-
nili Husovy oslavy nebo nějaké jiné 
veřejné akce, kde mne poznali. Cítím, 
že mě Liptalané i jako „přivandrovalce“  
přijali za svého, a velmi si toho vážím. 
O to těžší je pro mě loučení; neboť 
neodcházím z nějakého rozmaru, ale 
protože mi jednoduše neslouží zdraví. 
Mým novým působištěm bude Hrabová 
u Zábřeha na Moravě, kde mi nabídli 
částečný úvazek, a tak teoreticky méně 
práce. Kdo ale jen z dálky shlédne mo-
hutnou budovu církevního komplexu 
v Hrabové s kopulí podobnou mešitě, 
tak pochopí, že i při čtvrtinovém počtu 
členů sboru mě tam o moc míň  úkolů 
nečeká. Výhodou ovšem je, že se vra-
cím do svého rodného kraje, kde mám 
příbuzné a snad i nějaké to místo k byd-
lení v důchodě. 

Na rozloučenou s Liptálem mi dovol-
te pár myšlenek určených všem „lidem 
dobré vůle“.  Říká se, že kolik je lidí, 
tolik je i věr. I v dobách, kdy křes-
ťanství bylo státním náboženstvím, si 
mnozí věřili po svém. Zde nacházíme 
odpověď na otázku, proč je tolik círk-
ví a proč se všichni věřící nesjednotí. 
Protože každému vyhovuje nějaká jiná 
víra, podle rodinné tradice, způsobu 
myšlení, vlastních životních zkušenos-
tí. Statistiky říkají, že v této době se 
jen menšina obyvatel České republiky 
považuje za věřící a ještě méně se jich 

hlásí k nějaké církvi. To však nemu-
sí být jednoznačně na škodu. Nucení 
k víře nedělalo nikdy dobrotu. Ať si 
každý člověk rozhodne, čemu chce vě-
řit a kam chce patřit. Máme svobodu, 
za kterou nepřestávejme  být vděčni. 
Na druhé straně by svoboda neměla 
vést k anarchii, v níž si každý dělá, 
co se mu zlíbí bez ohledu na ostatní. 
To pak trpí celá společnost. Už nejen 
ve městech, ale i na vesnicích se se-
tkáváme s kriminalitou, vandalismem, 
různými projevy netolerance, ale také 
s lhostejností vůči blízkému okolí. A to 
je můj vzkaz na rozloučenou: Snažte 
se být lidmi dobré vůle. Ať je vám 
společný respekt vůči tomu, co člověka 
přesahuje, co my lidé dostáváme darem 
od Boha anebo - když někdo Boha ne-
uznává – od přírody nebo nějaké jiné 
nadosobní síly, které se nemůžeme rov-
nat. Společným programem lidí dobré 
vůle  by měla být úcta k životu: k ži-
votu vlastnímu i těch druhých; k životu 
živočichů a rostlin, k životu „neživé“ 
přírody- krajiny, vody a vzduchu. Kdo 
tuto úctu k životu má, ten nebude kazit 
dílo druhých, nebude mu lhostejné, jak 
vypadá obec, jací lidé ji vedou a jak 
hospodaří. Evangelíci a katolíci se bu-
dou starat, aby jejich kostely nechátraly, 
ale skvěly se ke chloubě obce. Hasiči 
budou chránit  obecní i soukromý ma-
jetek, členové ostatních spolků budou 
usilovat o nejlepší výsledky pro Liptál. 
Vím, že to přání zní skoro utopisticky, 
ale musím s uznáním říct, že v Liptále 
takové vztahy ještě z minulosti fungují, 
protože Liptál je v nejlepším smyslu 
slova konzervativní dědina. Lidé tu 
stále ještě drží pohromadě. Slova jako 

úcta, pokora, soucit, sousedská výpo-
moc neztrácejí svoji váhu. 

Přeji vám, milí Liptalané, aby vám 
to vydrželo, aby vaše obec zůstávala  
nadále vzorovou obcí a aby zde všichni 
lidé dobré vůle drželi pospolu, i když 
mají různou víru. A jestli budete někdy 
hledat trasu na zájezd, zkuste naplá-
novat třeba hrad Bouzov nebo zámek 
Velké Losiny,  odkud je už blízko 
na kolosální přečerpávací elektrárnu 
Dlouhé stráně v Jeseníkách. Hrabová 
je na cestě. Když to stihnete do pěti let, 
tak tam ještě s manželkou budeme, po-
kud ovšem budeme zdraví nebo „sa tře-
ba nemineme“. Poroučím vás všechny 
laskavé  péči dobrého Boha a věřím, že 
těch lidí „dobré vůle“ nebude v Liptále 
ubývat, ale přibývat, a že budou držet 
pospolu k obecnému prospěchu.

S upřímným pozdravem a poděko-
váním za přátelství a pomoc váš Jan 
Hudec, evangelický farář.

V Liptále v září 2010
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Společenská kronika
Životní jubilea

Říjen - liStoPaD - PRoSineC 2010

60 let
říjen  Mrnůštík Pavel, Na Špici
listopad  Mgr. Hudec Jan, Hořansko
  
65 let
říjen  Michálková Lydie, Lopuník
  Výchopeň Miroslav, Dolansko
listopad  Rusová Natalie, Austrálie

70 let
listopad  Zavrtáková Ludmila, Kopřivné
  Chmelař Jan, Na Špici
  Vaculík Zdeněk, Spálíky
  Fialová Vlasta, Sadová
prosinec Migdal Josef, Lůžko

75 let
prosinec Kašpárková Anežka, Dolansko
  Fendrych Jaroslav, Na Hranici
  Němeček Josef, Lůžko

80 let
říjen  Klepáčová Růžena, Dolansko
listopad  Valchářová Filomena, Sadová

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

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

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

85 let
listopad  Němečková Věra, Střed

86 let
listopad  Mrnůštík Jan, Střed
  Vaculíková Lydie, Hořansko

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

91 let
listopad  Hrtáňová Marie, Dolansko

95 let
říjen  Miková Julie, Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky 2010  
duben  Marková Lenka, Dolansko, nové příjmení 

Ahmed
červen  Kachtíková Lenka, Na Špici, nové příjme-

ní Blanařová
  Geržová Pavlína, Dolansko, nové příjmení 

Mikušová
červenec Valchářová Petra, Na Špici, nové příjmení  

Martinů
srpen  Ing. Blanarčík Petr, Lůžko

Odhlášeni 
červen  Válek Petr, Střed
srpen  Sajdová Vladislava, Sajda Radek, Sadová 

Přihlášení 2010
červenec Tomanová Jarmila, Na Špici
  Martinů Marek, Na Špici
srpen  Výchopeň Karel, Dolansko
září  Kučerová Dagmar, Výpusta
  Kapounová Veronika, Výpusta
  Bogarová Soňa, Bogar Michal, Bogar Jan,  
  Bogarová Natálie, Výpusta
  Juřínek Josef, Juřínková Vlasta, Výpusta
  Zadrobílková Martina, Zadrobílková  
  Kristýna, Zadrobílková Karolína Karla,  
  Zadrobílková Valentýna, Dolansko

narOzeni 
červenec Frýdl Dominik, Sadová 

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
červenec Valchářová Barbora, Střed 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Počet obyvatel:
Ke dni 01.10.2010 žije v obci 1457 obyvatel, z toho 716 
mužů a 741 žen.

Čísla popisná a evidenční
Ke dni 01.10.2010 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 01.10.2010 - 26.825 přístupů.

V současné době připravujeme předělání a zdokonale-
ní stávajících webových stránek Liptálu. Proto prosíme 
všechny, kdo by mohli jakkoliv přispět s náměty, nápady, či 
s vlastní tvorbou atp. - nyní máte možnost. Každý příspěvek 
vítáme. 

Kdo máte zájem o zasílání různých informací (např. vy-
pínání elektřiny apod.) na Vaše emailové adresy, sdělte tyto 
rovněž na obecní úřad. Posílejte na email: obec@liptal.cz.

Jana Vráblíková
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Dne 23. září 2010 jsme si připomněli 5 let 
od úmrtí našeho syna, bratra, strýce, pana

Michala Mrnůštíka z Liptálu č. 423

Stále vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.

Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem.
Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál ... 

(Ennius)

Zdá se to neuvěřitelné, ale dne 
23. září 2010 uplynulo již 5 let 
od chvíle, kdy se náš kamarád 

Michal Mrnůštík 

vydal na svoji nejdelší túru. 
Budeme na Tebe, Michale, i Tvůj 
nezaměnitelný humor stále vzpo-
mínat. 

Kamarádi, lyžaři, turisti.

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

Dne 22. listopadu 2010 vzpomeneme 5 let 
od úmrtí našeho syna, bratra, strýce, pana 

Pavla Tomany z Liptálu č. 336

Stále vzpomínají rodiče a sestra s rodinou. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 19. října 2010 by se dožil 100 let pan 

Jan Barbořák z Liptálu č. 349

17. července jsme si zároveň připomněli 15. 
výročí od jeho úmrtí.

Vzpomínají dcery Marie a Anna s rodinami a rodina 
Fialová.

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

Dne 13. října 2010 jsme si vzpomenuli 2. 
smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka 
a dědečka, pana

Zdeňka Mrliny z Liptálu č. 402, Pod 
Hranicí

Stále vzpomíná manželka Emilie, dcery Monika a Renata 
s rodinami, synové Zdeněk, Radim a vnoučata.

Odešli, nezemřeli,
 jen vzpomínek vrátka nám otevřeli.
Na liptálském hřbitůvku spí tiše svůj věčný sen
a s námi ve vzpomínkách jsou každičký den.

Dne 29. září 2010 uplynulo 37 let, kdy nás 
opustil náš syn, bratr, strýc a švagr

Miroslav Kovařčík z Liptálu, Háje č. 337. 

S láskou vzpomíná matka, sourozenci s rodinami. 

Dne 29. června 2010 jsme si připomněli           
8. výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dě-
dečka a pradědečka

Aloise Kovařčíka z Liptálu, Háje č. 337.

S láskou vzpomínají manželka, děti, vnuci a pravnuci s rodi-
nami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 

Jak tiše letí vánek do polí a lesů,
které jsi měl tolik rád,
tak rychle uběhlo 20 roků,
kdy jsi opustil nás.
Už Tě neprobudí ranní sluníčko, ani krásný den,
na liptálském hřbitově spíš svůj věčný sen.

Dne 24. září 2010 uplynulo 20 let od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka, pana 

Jaroslava Kovařčíka z Liptálu č. 40.

Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 10. prosince 2010 vzpomeneme 17 let 
od úmrtí jeho manželky, naší maminky a ba-
bičky, paní

Anežky Kovařčíkové.
 Vzpomínají dcery Jana a Alena s rodinami a babička 
ze Lhoty.  

rOk V PranOStikáCh
červenec - Okolo svaté Markéty (13.07.) jsou bouřky nasety
srpen  - Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí
září  - Když na svatého Jiljí (01.09.) prší, celý podzim  

  voda crčí.
říjen  - Říjen hojných větrů, dešťů mívá, někdy přece  
    vesele se dívá.
listopad  - Přijede-li Martin (11.11.) na šedém koni (mlhy), 
    bude zima střídavá.
prosinec - Hřímá-li v zimě, bude mrazů hojně. 

Jana Vráblíková
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Z MATEřSKÉ ŠKOLY LIPTÁL

PONDěLÍ - 23.8.2010
Tak jsme přijeli na Hájenku 

v Semetíně. Je tu krásně, líbí se tady 
dětem i rodičům. Seznámili jsme se se 
skřítkem Kuldou, který nás bude prová-
zet celým pobytem.

Děti se rozdělily do pokojíčků, na po-
stýlky daly spacáky, boty urovnaly 
do botníku. Prohlédli jsme si okolí. 
Je tady rybník, trampolína, ohniště, 
hned za hřištěm je les. V lese jsou 
různé lanové překážky a teče tam po-
tok. Moc se nám tady líbí. Řádili jsme 
na lanech, skoro všechno zvládneme. 
Dokonce přejdeme všichni kládu přes 
potok. Kolem dokola je spousta hub. 
Hlavně holubinky a růžovky. Ale našli 
jsme i suchohříbky a 2 praváky. Také 
nás čekal výborný oběd a po obědě 
zasloužený odpočinek. Každý den nám 
také skřítek Kulda chystal různé úko-
ly, za každý splněný úkol dostaly děti 
hvězdičku, do předem připraveného se-
šitu. První den jsme hledali ve skupin-
kách různé kartičky poházené po lese 
a třídili jsme co do lesa patří a co ne, 
po této těžké hře jsme si hráli u potoka 
a paní učitelka říkala: „Dávejte pozor ať 
tam nespadnete!“ A co myslíte? Danielka 
dávala asi malý pozor a musela se jít pře-
vléct, ale za to pak postavila překrásný 
rybníček pro žabky. Také jsme skákali 
na trampolíně a chystali dřevo na tábo-
rák. U ohýnku jsme si zazpívali všelijaké 
písničky – třeba tu naši školkopřírodo-
vou – MY JSME DĚTI OD LIPTÁLU, 
JSME ŠKOLKA V PŘÍRODĚ,…A pak 
už alou na kutě – první pohádka a první 
noc a „Dobrou noc“.

ÚTERÝ – Spali jsme dobře, někteří 
ze spaní mluví, někdo dokonce pocho-
duje, někdo nemohl ze spaní najít spa-

cák, tak si zalezl pod prostěradlo, ale 
jinak jsme to zvládli dobře. Po snídani 
jsme se vydali prozkoumat okolí, všude 
kolem rostly různé houby a také jsme 
našli různé přírodniny. Po zase zaslou-
ženém odpoledním odpočinku, jsme 
přivolávali sluníčko a když nám koneč-
ně vyšlo, vydali jsme se do lesa stavět 
lesním skřítkům domečky, které jim zlí 
lidé rozdupali. Domečky se dětem moc 
povedly. Po odpolední svačince jsme 
hráli fotbal, lozili 

po horolezecké stěně, skákali na tram-
políně a zkoušeli chodit po kládách.

STřEDA  Tento den jsme plnili růz-
né pohybové soutěže. Heslo dne bylo: 
„Ve zdravém těle zdravý duch“ – dětem 
jsme vysvětlili, co tenhle název vlastně 
znamená, a také nám děti předvedly co 
všechno dovedou – závodili jsme v bě-
hu, také jsme házeli míčem do dálky, 
skákali jsme z místa, závodili na třech 
nohách – tato disciplína byla obzvlášť 

Školní rok jsme začali s novým 
Školním vzdělávacím programem na-
zvaným: „Cestou necestou za pozná-
ním“. Vychází z předchozího programu, 
ale je více zaměřen na enviromentální 
výchovu. 

Jeho součástí je celoroční ekologický 
program spojující současné osvědčené 
aktivity s novými a je zaměřen na krás-
né přírodní prostředí okolo nás a jeho 
udržení.

Motto: „Máme všude kolem sebe lou-
ky, pole, lesy, nebe.“

V novém školním roce se na nové 
děti těšily i nové paní učitelky. Po paní 
učitelce Haně Nechanické, která odešla 
do důchodu, nastoupila začínající uči-
telka Marie Plandorová a paní učitelku 
Květoslavu Klimkovou, která odešla 
z rodinných důvodů zastoupila paní 
učitelka Eliška Maršová.

Změny se projevily i ve školní jí-
delně, neboť vedoucí stravování paní 
Svatoslava Mikesková z důvodu svého 
hlavního zaměstnání nemohla být pří-

tomna v provozní době kuchyně, což 
bylo při současném počtu dětí již velmi 
nutné. 

Novou vedoucí stravování je paní 
Jitka Koutná.

Všem mnohokrát děkuji za práci, kte-
rou vykonaly pro děti a naši školku 
a jménem všech zaměstnanců jim přeji 
hodně zdraví a osobní spokojenosti 
v dalším životě.

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál 

Zápisky z deníku školky v přírodě.
Semetín 23. 8. - 27. 8. 2010

náročná, ale děti jí bravurně zvládly. 
A ještě  mnoho dalších her, všechno 
pozorně zapisovala paní učitelka a do-
padlo to takhle – Pepík Koutný – 16 
hvězdiček, Matýsek Svěrák 15 hvěz-
diček, Mareček Huttl 14, Danielka, 
Kristýnka a Ondráček 12, Simonek 
11, Alessandro a Michalka 10, Martin, 
Filípek a Nikolka 9 a Lenička jako nej-
mladší člen naší výpravy 2 – Lenička 
nám totiž pomáhala dělat rozhodčí. 
Všem se hry moc líbily a také byly 
všechny děti moc šikovné.

Po odpolední svačince jsme od skřít-
ka Kuldy dostali další dopis, který si 
děti museli najít. Dopis našel Pepík 
a Mareček nám ho přečetl – děti měly 
v lese najít věci, které do lesa nepatří 
a to co našly, si mohly nechat! Po této 
hře jsme ještě hráli různé jiné hry – 
větší děti skládaly z barevnách kartiček 
slova, menší řádili na trampolíně.

VE ČTVRTEK -  jsme po dob-
ré snídani dostali všichni hvězdičky 
za krásné spinkání. Potom nám Kulda 
pošeptal, že máme jít do lesa a dávat 
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KERAMIKA
Od 27. 9. 2010 jsme opět zahájili 

setkávání u keramické hlíny v dílně zá-
kladní školy. Kdo má zájem z řad dětí, 
mládeže, rodičů i prarodičů, informujte 
se u paní vychovatelky Petry Pilné 
ve školní družině. Jste srdečně zváni! 
Fotografie našich výrobků najdete na 
internetové adrese: http://druzinaliptal.
rajce.idnes.cz/                    Petra Pilná

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL
LIPTÁLSKÉ DěTI NěKOLIKANÁSOBNě OBDAROVÁNY

KURZ JAZYKA ANGLICKÉHO

Nadace Děti, kultura a sport 
z Uherského Hradiště slavila své de-
sáté narozeniny. Oslavila je velkolepě 
v nově otevřeném Kongresovém cen-
tru ve Zlíně. A tak přítomní žadatelé 
o granty byli tentokrát mnohonásobně 
obdarováni. Odváželi si do svých or-
ganizací několikatisícové šeky jako fi-
nanční příspěvky na činnost zájmových, 
sportovních a kulturních organizací. 
Jako bonus hned při vstupu obdržel 
každý držitel grantu nástěnné hodiny 
a další upomínkové předměty. Desáté 
narozeniny přišli oslavit vážení hosté, 
představitelé města i kraje. Bohatý kul-

turní program vyvrcholil  koncertem 
Filharmonie Bohuslava Martinů pod 
taktovkou dirigenta Miloše Machka. 

„Grant na podporu školství a zá-
jmové činnosti je jedním z nejstar-
ších grantových programů, které naše 
nadace nabízí. Letos si v jeho rámci 
zažádalo 356 subjektů o bezmála 15 
milionů korun. Celkem jsme uspoko-
jili 258 žadatelů,“ upřesnila Gabriela 
Jelínková, výkonná manažerka Nadace 
Děti-kultura-sport.

Naši žáci byli touto nadací obdarová-
ni již mnohokrát. Tentokrát  byly schvá-
leny projekt  ZŠ Liptál  s názvem Kdo 

si hraje, nezlobí. Z darované částky 
nakoupíme herní prvky, které umístíme 
na chodby školy. Druhý projekt pro 
Sdruženi rodičů při ZŠ Liptál s ná-
zvem Dovedné ruce obdržel podporu 
na vybavení místností a kabinetů pro 
zájmové kroužky, které škola pravidel-
ně organizuje.

Nezbývá než poděkovat panu Ivu 
Valentovi, že přes mnohé překážky je 
ochoten i nadále podporovat aktivity, 
které se tradičně potýkají s nedostat-
kem financí.

Věra Halová, 
ředitelka školy

Základní škola Liptál otevírá večerní kurz jazyka anglického. 
Kurzy budou otevřeny dva, jeden pro začátečníky, druhý pro mírně pokročilé. 

Dále otevíráme kurz práce na počítači. 
Zájemci o všechny typy kurzů se poprvé sešli 

v pondělí 11. 10. 2010 v 18.00 hodin v budově školy, 
kde byly dohodnuty další podrobnosti a stanoveny termíny lekcí. 

Pokud ještě máte zájem, můžete se hlásit.
Věra Halová , ZŠ Liptál tel. 737129915

pozor na tajná znamení. Když splníme 
všechny úkoly, něco pro nás má. Tak 
jsme se vydali do lesa, kde jsme viděli 
několik velkých mravenišť, poznávali 
listnaté a jehličnaté stromy, našli šnečí 
ulitu a cestou viděli mnoho různých 
hub.Také jsme ochutnali kuličky bezi-
nek a zralé ostružiny a poslouchali zpěv 
rehka lesního. Po dlouhé procházce 
jsme měli také pěveckou soutěž a za ty-
to splněné úkoly jsme dostali plný sáček 
vynikající čokolády. Ten den jsme ještě 
testovali jogurty od YOPLE – děti měly 
na výběr ze dvou jogurtů a měly říct, 
který jim chutná nejvíce.

Také jsme sledovali trénink závodních 
aut - byly tu české i cizí. Po svačince 
jsme ještě plnili těžké úkoly a večer 
jsme měli takový rozlučkový táborák, 
zpívali jsme různé písničky , vyprávěli 
jsme si různé příběhy a pouštěli jsme 
„lampiony přání“ a všichni jsme si tajně 
něco přáli. Ale po písničkách o hejka-
lovi už se všichni báli a ani už nechtěli 
žádnou „stezku odvahy“. Po sprše a vy-
čistění zubů všichni usnuli jako špalci 
a spali až do rána. Dokonce nás navští-
vila „hvězdičková víla“ a všem dětem 
rozdala pod polštář svítící hvězdičky. 

Poslední den - v pátek nás čekala cesta 
za pokladem.  Po dobré snídani a sva-
čince jsme se vydali na cestu. Skřítek 
Kulda nám dal pěkně zabrat!! Vodil 
nás po lese, po cestách sem a tam, no 
byla to opravdu náročná cesta. Když 
jsme našli dopis, museli jsme nejdříve 
splnit úkol, a pak jsme pokračovali dál. 
Nakonec byl poklad v klubovně v kra-
bici. Menší děti dostaly různé hračky 
a velcí školáci dostali pěkný batůžek, 
aby měli s čím chodit na výlety. 

A tak  náš superní týdenní pobyt po-

malu končil. Ještě jsme měli vynikající 
oběd ( kuřecí řízek, bramborovou kaši 
a kompot ), teda jako všechny obědy, 
Měli jsme totiž úžasnou paní kuchař-
ku, která vařila neskutečně výborně, 
a ke všemu byla moc hodná a děti si 
k ní tajně chodily na bonbóny. Ale pak 
už se všechny děti těšily na své rodiče! 

TAK AHOOOOJ,  HÁJENKO, 
BYLO NÁM TADY OPRAVDU 
PRÍMA!!!

Darina Geržová, učitelka MŠ Liptál
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LETNÍ TÁBOR RAMZOVÁ 2010

ZUŠ MORAVA V LIPTÁLE
Už více jak jeden rok vyvíjí činnost 

pracoviště ZUŠ Morava v Liptále. Škola 
si stanovila dva hlavní cíle. Prvním 
z nich je, že učitel dojíždí za žákem 
a ne naopak. Druhým je udržení rozvo-
je kulturních tradic v obci, kde působí. 
V hudebním oboru nabízí vyučování 
v celé šíři hudebních nástrojů. Vedení 
školy má však zájem především o ná-
stroje smyčcové, protože umožňují roz-
voj cimbálových muzika a nástroje de-
chové, protože zachovávají dechovku. 
V místech svého působiště tak vznikají 
později nové soubory. Nevyhýbáme 
se ale ani dalším hudebním žánrům. 
Máme např. i soubory jazzové, ko-
morní, kytarové. Škola velmi často 
pořádá koncerty, žáci se zúčastňují 
soutěží a výtvarných výstav. V tom-
to školním roce jsme velmi úspěš-
ně školu reprezentovali na festivalech 
ve Strakonicích, Jablůnkově, Třinci. 
Přehlídku souborů mohli rodiče vidět 
ve Velkém kině ve Zlíně, na koncertě 
v Baťově vile, ve fryštáckém kostele, 

v Městském divadle ve Zlíně i v dal-
ších místech. Naše pracoviště jsou 
od Velkého Ořechova až po Kašavu. 

Připravujeme také děti na pozdější stu-
dium výtvarných a hudebních škol. 
Máme velmi dobrou spolupráci se 

ZUŠ Bojnice na Slovensku. Lišíme 
se od ostatních škol i tím, že naši žáci 
velmi brzy začínají hrát v dětských 
hudebních souborech. Nejde nám jen 

o děti talentované, ale i o ty, pro něž se 
hudba stane celoživotní zálibou. 

Svatava a Jiří Severinovi

Prázdniny jsme odstartovali tábo-
rem v krásném prostředí Jeseníků. Už 
26.6. 2010 jsme celý domov odjeli 
do Ramzové na chatu Kaťuša. Užívali 
jsme si jak připravené hry, tak okolní 
atrakce. 

Rozděleni do sedmi družstev jsme 
soutěžili v různých disciplínách (ma-
lování vlajky pro družstvo, malování 
křídou, cesta pohádkovým lesem, vy-
mýšlení básničky z nalezených slov, 

malování na obličej), navštěvovali jsme 
různé atrakce (bobovou dráhu, horské 
minikáry) a také jsme byli na různých 
výletech 

(penzion Rejvíz, na Šeráku, 
v Priznických lázních, ve zlatorud-
ných mlýnech a na mechovém jezírku). 
Všichni jsme si z tábora odvezli jak 
krásné, nezapomenutelné zážitky, tak 
drobné odměny. Tábor byl super! 

Janička

Z DěTSKÉHO DOMOVA a ZŠ  LIPTÁL

Střední škola zemědělská a přírodovědná  Rožnov pod Radhoštěm
oznamuje, že pořádá 

„KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMěDěLSKÝCH ČINNOSTÍ“
Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost pro podnikání v zemědělství. 
Směrnice Ministerstva  zemědělství   č.j.  4945/2002-1000  ze  dne 31. 1. 2002 o dalším odborném vzdělávání  v resortu  
Ministerstva zemědělství. 
Povinnost splnit zemědělskou  kvalifikaci  nadále trvá  u  uchazečů o podporu z opatření Programu rozvoje venkova (dále 
jen PRV) I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadatelé o podporu musí prokázat minimální zemědělskou kva-
lifikaci a pokud nemají požadované zemědělské  vzdělání, je pro  ně adekvátní  náhradou  rekvalifikační kurz.

Kurz  bude  zahájen  15. 10. 2010  v 8.00 hodin a  bude  ukončen v dubnu 2011. Rozsah hodin – 300. Cena kurzu – 10 000 
– 12 000 Kč  /podle počtu přihlášených/. Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek /8 hodin/, případně po dohodě 
jiný den. Kurz bude ukončen testem a obhajobou vypracovaného projektu.

Případní zájemci se mohou přihlásit  nejpozději do 15. 10. 2010. Předběžně do 30. 9. 2010 /telefonem, e-mail/.
KONTAKT PRO ZÁJEMCE: TEL.Č. – 571 654 390-92, e-mail: info@szesro.cz, www. szesro.cz.

Ing. Jaroslav Krčmář, ředitel SŠZePř Rožnov p.R.
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Jako každoročně i letos by se prázd-
niny neobešly bez pobytu na Lesním 
domově v Dobrnicích u Ledče nad 
Sázavou. Společně s tetou Aničkou 
a tetou Janou jsme odjeli 10. červen-
ce na celých čtrnáct dnů za Michalem 
z Lesního. 

Na Lesním domově jsme hráli různé 
hry, užívali jsme si jak rybníčka, tak 
lesa. Také jsme navštívili podzemní 
sklepy ve vedlejší vesničce Chlum. 
Tábor nebyl pouze o zábavě, s elánem 
jsme také Míšovi pomáhali uklízet les 
od zbytečných větví a srovnávat terén 

kolem Lesního domova. Nechyběla ani 
strašidelná stezka odvahy, únos men-
ších kamarádů nebo kečupová válka. 

Na to nejlepší a nejzajímavější jsme 
si museli počkat až na září. V týdnu 
od 10.9. do 19.9. 2010 jsme za od-
měnu jeli na rekreační pobyt k moři. 
Navštívili jsme krásné, přímořské měs-
tečko Caorle. 

Počasí nám přálo a tak jsme si plně 
mohli užívat sluníčka, slaného moře 
a písku. Nejvíce se nám všem líbilo 
dovádění v moři, stavění hradů z písku 
a také projížďka „rykšou“. Navštívili 
jsme historické centrum města, kde 
se nám velmi líbili obrázky vytesané 
v kameni. Další zajímavou výpravu 
jsme podnikli do caorlského přístavu. 
Měli jsme velké štěstí, protože právě 
v den našeho příjezdu se konala slav-
nost „Madonna dell´ Angelo“, která se 
koná jednou za pět let. Pobyt u moře 
se nám všem velmi líbil a na památku 
jsme si nedovezli pouze mušle ale také 
dva černé pasažéry krokodýlka a del-

fína. Pobyt byl úžasný a touto cestou 
bychom také chtěli poděkovat sponzo-
rům, díky kterým jsme mohli k moři jet. 
Největším a milým překvapením bylo, 

Pobyt na Lesním je vždy samá legrace 
a i letos byl super. 

Janička

LETNÍ POBYT NA LESNÍM DOMOVě V DOBRNICÍCH 2010

REKREAČNÍ POBYT V ITÁLII 2010

když za námi Ondra a Zdenka společně 
se svými dětmi přijeli. Mockrát děku-
jeme!

Janička

Setkání ředitelů členských festivalů folklorního sdružení ČR 
s představiteli Senátu Parlamentu ČR

V pondělí 20. září 2010 od 10.00 
hodin se konalo v jednacím sále 
Senátu Parlamentu ČR setkání ředite-
lů a prezidentů členských folklorních 
slavností a festivalů Folklorního sdru-
žení ČR, starostů a primátorů měst 
a obcí,  kde se tyto festivaly konají 
a jejich krajských hejtmanů s před-
staviteli Senátu Parlamentu. Smyslem 
jednání bylo především zhodnocení 
lidových slavností a folklorních fes-
tivalů, pořádaných členy Folklorního 
sdružení České republiky v roce 2010 
a výhled do folklorního roku 2011. 
Tohoto setkání s zúčastnili i zástup-
ci obce Liptál – Miroslav Vaculík 

a zástupce FoS Lipta Liptál Andrea 
Čalová a Ladislav Michálek. 

Než začalo jednání, připravil 
Zdeněk Pšenica a Jaromír Jermář ne-
jednomu z přítomných starostů pře-
kvapení - ocenění za nadstandardní 
podporu a rozvoj folklorních festivalů 
v jejich obcích. Z rukou předsedy 
výboru Senátu PČR Jaromíra Jermáře 
převzalo toto ocenění 13 starostů ČR 
mezi nimi i starosta naší obce Liptál 
Miroslav Vaculík (na snímku vpravo).

Ředitele festivalů, starosty měst 
a obcí a hejtmany krajů, kteří věnují 
lidové kultuře lásku a energii, potě-
šilo, že se jim za jejich práci dostává 

takové ocenění. Všichni se shodli 
na tom, že jednání bylo věcné a velmi 
přínosné.

Připravila Andrea Čalová
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Ohlas Slavností 2010

41. Liptálské slavnosti konané ve dnech 25. – 30. 8. 2010

41. Mezinárodní folklorní festival 
Liptálské slavnosti 25. – 30.  8. 2010

Mezinárodní folklorní festival Lip-
tálské slavnosti byl uspořádán tradičně 
poslední srpnový víkend v malebné va-
lašské obci Liptál. Pořadateli tohoto fes-
tivalu byli Folklorní sdružení České re-
publiky, Zlínský kraj, Obecní úřad Liptál 
a zejména místní Folklorní sdružení Lipta 
Liptál. Záštitu nad festivalem převzali 
pan Petr Nečas, předseda vlády ČR, paní 
Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně 
Senátu Parlamentu ČR, pan Miroslav 
Štěpán, generální ředitel Hasičského zá-
chranného sboru ČR a pan Stanislav 
Mišák, hejtman Zlínského kraje.    

Zahraniční soubory, které se začaly 
sjíždět do Liptálu již v úterý 24. 8. mě-
ly připravený vyčerpávající program, 
skládající se jak, z vlastních folklorních 
vystoupeních, tak i z návštěv okolních 
měst, spojených s prohlídkou muzeí čí 
skanzenu ve Valašském muzeu v pří-
rodě v Rožnově p. Radhoštěm. Letošní 
Liptálské slavnosti se nesly ve znamení 
80 let trvání FoS Lipta Liptál. Soubor 
připravil na sobotní večer pod vedením 
Pavly Kneblové dvouhodinovou pře-
hlídku historických i současných pá-
sem s názvem „Liptál městečko“. Více 
než 80 členů tak předvedlo divákům 

již zdánlivě zapomenutá taneční čísla 
vztahující se k různým časovým obdo-
bím Lipty. Diváky byl galakoncert přijat 
s nadšením, neboť mnozí si zavzpo-
mínali na své působení v Liptě. Celý 
program byl podtržen účastí hejtmana 
Zlínského kraje Stanislava Mišáka a 1. 
místopředsedkyně Parlamentu ČR paní 
Aleny Gajdůškové. Hejtman v progra-
mu „Folklorní sdružení Lipta slaví – 
vzpomínky na 80 let folkloru v Liptále“ 
ocenil 13 osobností medailí a pamětním 
listem a 8 liptálským spolkům předal 
pamětní list. 

Letošní festival navštívilo celkem 5 
zahraničních souborů Lylyng Soyum 
- Chanty-Mansijsk - Ruská federa-
ce, Tim Kesenian Jawa Barat – Jáva 
- Indonésie, WHAKAARI - Rotorua 
– Nový Zéland, Goral – Suchá Hora 
– Slovensko,  LIOARA – Oreada 
–Rumunsko a 15 domácích skupin - 
JAVOŘINA – Rožnov pod Radhoštěm, 
POMNĚNKA – Tvrdonice, VALAŠSKÝ 
VOJVODA – Kozlovice, RABUSSA – 
Přerov, CIMBÁLOVÁ MUZIKA Jiřího 
Nechanického – Vsetín, Dechová hudba 
LIPTALANKA – Liptál, Salvation – 
Vsetín, Comback – Liptál, Zpěváčci 

roku 2010 – JAN KOČÁR – Valtice, 
LENKA MRLINOVÁ – Liptál a 5 složek 
domácího folklorního souboru LIPTA 
(Malůšata, Malá Lipta, Lipta - základ, 
senioři, sbor Rokytenka). Součástí slav-
ností byly i doprovodné programy, a to 
tradiční řezbářské dny, výstava klasické-
ho i moderního košíkářství. Příjemným 
překvapením pro mnohé byla výstava ze 
života 80 let folkloru v Liptále, a to ze-
jména z počátku předválečného období. 

Počasí festivalu příliš nepřálo, ne-
boť sobotní programy byly doprovázeny 
dešťovými přeháňkami, ale časový sled 
připraveného programu voda z mraků 
nenarušila. Po 23. hodině osvětlil areál 
mohutný ohňostroj, po kterém byli di-
váci pozváni k taneční zábavě končící 
až za svítání. Nedělní program probíhal 
v poklidu, i když na pár minut byl are-
ál pokryt ledovou tříští. Přesto finální 
Galaprogram 41. ročníku MFF Liptálské 
slavnosti proběhl s účastí všech zahra-
ničních a domácích souborů pod sluneč-
ními paprsky. 

 Velké poděkování patří všem, kteří se 
na přípravě tohoto festivalu podílí v čele 
s panem Ladislavem Michálkem.

Andrea Čalová

41. Liptálské slavnosti – MFF konané 
ve dnech 25. – 30. 8. 2010 proběhly 
jako vždy v báječné atmosféře a vysoké 
umělecké úrovni.

Letos však byly zcela výjimečné tím, 
že pořádající soubor LIPTA slaví 80. 
výročí založení. Obec LIPTÁL (zna-
mená“Milé údolí“ a má ve znaku srdce. 
Snad proto jsou tam lidé tak srdeční 
a vstřícní).

Současný soubor „LIPTA“ je členem 
našeho FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ 
již 20 let, tedy téměř od zrodu jako 
já. Mohu říci, že jsem tyto slavnosti 
od této doby nevynechala ani jedinkrát 

a vždy se na ně těším, prožiji a pak ráda 
vzpomínám na přátelská přijetí zejména 
neúnavného organizátora, ředitele i ve-
doucího celého souboru Ing. Ladislava 
Michálka a starostu obce Miroslava 
Vaculíka, který stále tančí ve skupině 
SENIORŮ. Obdivuji usilovnou práci 
všech, kteří se na těchto akcích aktiv-
ně podílejí. Tentokrát se však všichni 
překonali.

Již výstava fotografií „souboráků“ 
za léta 1930 – 2010 mě okouzlila (oce-
ňuji nápad a práci, kterou to dalo). Také 
výstava KOŠÍKÁŘSTVÍ starého i mo-
derního byla nádherná.

Ale co teprve SOBOTNÍ PROGRAM, 
zejména GALAKONCERT všech slo-
žek souboru k tomuto výročí, jehož au-
torkou včetně režie jsou Pavla Kneblová 
a Andrea Čalová a další. Bylo to nejlep-
ší, co jsem až dosud viděla. Zajímavý 
a pestrý pořad ocenili všichni diváci 
velkým potleskem. A že se jich sešlo 
i přes nepřízeň počasí mnoho.

Ráda bych poděkovala celému or-
ganizačnímu a programovému tý-
mu, všem účinkujícím a samozřejmě 
SPONZORŮM, bez kterých by se 
slavnosti nemohly v takovém rozsahu 
uskutečnit.

Všechny zdraví Jiřina Matějková 
(čestná členka FOS), Praha

Na pozvání pořadatelů jsem se jako 
zástupce Svazu důchodců ČR, předseda 
krajské rady svazu ve Zlíně zúčastnil 41. 
Liptálských slavností. Těchto slavností 
se účastnil i hejtman Zlínského kraje 
pan MVDr. Stanislav Mišák a 1. místo-
předsedkyně Senátu paní PaedDr. Alena 
Gajdůšková.

Obsahem, rozsahem i průběhem slav-
ností jsem byl mile překvapen, neboť 
slavnosti po všech stránkách včetně or-
ganizačního zajištění byly dobře připra-
veny.

Předmětem slavností byla řada kul-
turních a společenských akcí za účasti 
domácích i zahraničních souborů, věno-

vaných současnosti. Osobně mě zaujal 
zvýšený zájem organizátorů o problema-
tiku historie obce a její význam pro další 
vývoj a rozvoj obce, včetně významných 
osobností v minulosti, kterým byla věno-
vána pozornost stejně jako důchodcům.

Zvýšená pozornost věnovaná důchod-
cům, a to i důchodcům již zemřelým, 
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vycházela z jejich aktivní činnosti k roz-
voji obce, ať již v oblasti kulturního 
a společenského života, sportu a dal-
ších činností. Pozornost věnovaná těmto 
osobám, které se o rozvoj zasloužily, 
včetně důchodců, svědčí o trvalé aktivitě 
obyvatel v obci i o autoritě zastupitelů 
obce a o dobře odvedené práci starosty 
i celého obecního úřadu.

Historie folkloru v trvání 80 let, tra-
diční kosení louky v Kopřivném, kde 

se nacházejí ohrožené a vzácné druhy 
rostlin, mistrovský titul v dřevorubec-
kém sportu 25-letého občana, 25 let 
hasičské soutěže o pohár starosty Liptál 
a o pohár SDH Liptál, stavění a kácení 
máje, úspěšné a aktivní vystupování 
sportovců – karatistů, turnaje v kopané 
a řada dalších aktivit svědčí o zájmu 
na dění v obci.

Rozvoj styků Základní školy Liptál 
se zahraničními partnery z Vietnamu 

a z několika evropských států (např. 
Itálie) přispívá k tomu, že jejich pro-
střednictvím mladí lidé z obce Liptál 
mohou poznávat další země.

Z průběhu slavností lze učinit závěr, 
že dlouhodobá aktivita občanů Liptálu 
i dosavadní práce zastupitelů obce a pra-
covníků obecního úřadu jsou zárukou 
pro další rozvoj obce.

Rudolf Dočkálek, 
předseda krajské rady Svazu důchodců ČR

ČLENOVÉ SOUBORU LIPTA DOSTALI KRAJSKÁ OCENěNÍ

Liptál – Folklórní soubor Lipta 
z Liptálu slaví v letošním roce osmde-
sáté výročí svého založení. Při této pří-
ležitosti předali zástupci Zlínského kraje 
pamětní listy a medaile za mnohaletý 
přínos kulturním tradicím osmi zakláda-
jícím členům souboru.

Slavnostní akt se odehrál na 41. roč-
níku Mezinárodního festivalu Liptálské 
slavnosti. „Ocenění si převzalo také pět 
spolupracovníků Folklórního sdružení 
Lipta Liptál a zástupci osmi institucí na-
pomáhajících k udržování a rozvoji folk-
lórních tradic,“ uvedl mluvčí Zlínského 
kraje Milan Plesar.

Šest z osmi zakládajících členů lip-
tálského souboru již nežije, proto byli 
oceněni In memoriam. Patří k nim napří-
klad akademický malíř a spisovatel Jan 
Kobzáň či manželé Emilie a František 
Váňovi, kteří nastoupili do Liptálu jako 
mladí učitelé v roce 1925 a věnovali se 
výchově mladé generace. 

„Dále dlouholetý primáš v Liptále 
Karel Mrlina či dlouholetí vedoucí Lipty 
Karel Pecha a Radomír Sousedík,“ do-
plnil mluvčí.

Pamětní listy náleží také manželce po-
sledně jmenovaného Jiřině Sousedíkové 
a Josefu Londovi, který se více než patnáct 
let věnoval nácviku v souboru Lipta. 

Není bez zajímavosti, že v Liptále do-
dnes žije také osmadevadesátiletá Rozálie 
Smilková, která byla jednou z prvních 
tanečnic na Moravskoslezských slav-
nostech v Panské zahradě u rybníčka 
ve Vsetíně v červenci roku 1930.

„Vážíme si práce všech generací, 
vždyť se zde folklóru věnují děti, vnuci 
i pravnuci členů souboru Liptál,“ ře-
kl předseda Folklórního sdružení Lipta 
Liptál Ladislav Michálek. Sám také zís-
kal krajské ocenění v kategorii aktivních 
členů.

Kromě něj se dostalo ještě na před-
sedu Folklórního sdružení České re-

publiky Zdeňka Pšenicu, místopředsed-
kyni sdružení Lipta Andreu Čalovou 
– Maliňákovou, primáše a vedoucího 
cimbálové muziky Jiřího Nechanického 
či starostu obce Liptál Miroslava 
Vaculíka. 

„Ocenění je výraz díků za práci, kte-
rou lidé souboru věnovali. Jsem spoko-
jený, že se dočkali uznání. Je to pěkná 
tečka za osmdesátinami souboru,“ zhod-
notil Vaculík.

Kromě jednotlivců získaly krajská 
ocenění také instituce napomáhající 
udržování a rozvoji folklóru. Byly to 
Mateřská škola Liptál, Dětský domov 
Liptál, Základní škola Liptál, Školní 
jídelna Liptál, Myslivecké sdruže-
ní Brdisko, Sbor dobrovolných hasi-
čů Liptál, Dechová hudba Liptalanka 
a Folklórní sdružení Lipta Liptál.

Valašský deník 4.9.2010, autor 
Michal Burda 

FOS LIPTA LIPTÁL
nábor do Folklorního sdružení Lipta Liptál

Nebaví Tě celé dny jen sedět doma? Rád/a tancuješ a zpíváš ? 

Chceš vystupovat na různých místech naší republiky i v zahraničí? 

A máš odvahu do toho všeho vložit trochu úsilí? 

Pak hledáme možná právě Tebe. 

Přijď se podívat na jednu z našich zkoušek  každý pátek od 17.00 do 18.30. Podívej se, co děláme, a poznej naši partu. 

Pokud máš zájem, rádi Tě uvítáme v našem kolektivu. Pokud bys chtěl/a více informací,

stačí napsat naší vedoucí souboru Jarce Hrádkové nebo Andrei Čalové

(jarka.hradkova@seznam.cz) , (andrea.calova@seznam.cz). 

Navštivte nás v Kulturním zařízení obce Liptál.

Nové členy hledá i naše budoucí muzika. Máme zájem o hráče téměř všech úrovní a věků.

Děcka z Malé Lipty
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NA STřEŠE ŠKOLY V LIPTÁLE BUDE SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA

V Liptále dokončí zateplení školy

K DOPISU Z MINULÉHO ČÍSLA

Dokončení realizace  projektu 
„Zateplení základní školy Liptál“ bylo zahájeno
Obec Liptál požádala v únoru 2010 

o finanční dotaci z evropských struktu-
rálních fondů v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí v podoblasti 
3.2.1 Realizace úspor energie  k do-
končení celkového projektu „Zateplení 
základní školy Liptál“.

Závěrečná fáze realizace projektu 
zahrnuje zateplení severovýchodní fa-
sády a tím odstranění tepelně technic-
kých nedostatků a zajištění tepelné po-
hody prostředí objektu základní školy. 
Obci byl přiznán příspěvek ve výši 
90% na uznatelné náklady projektu, 

což činí cca 576 000,- Kč. Příspěvek 
bude poskytnut z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a ze Státního 
fondu životního prostředí. Z rozpočtu 
obce bude hrazen podíl  ve výši 10 % 
uznatelných nákladů, tj.  64 044,- Kč 
a další neuznatelné náklady v celkové 
výši cca 710 000,- Kč. 

Projekt řeší realizaci úspor ener-
gie budovy ZŠ na základě doporuče-
ní uvedených v energetickém auditu. 
Patří sem zateplení  obvodového pláš-
tě budovy kontaktním zateplovacím 
systémem, výměna vstupních dveří 

a řešení havarijního stavu střechy nad 
vstupem. 

V řádném výběrovém řízení byl vy-
brán dodavatel stavebních prací a re-
alizační fáze projektu již započala. 
Ukončení stavební části je plánováno 
do 31.10.2010. Organizačně je zajiš-
těno, že stavební práce na budově ZŠ 
budou probíhat tak, aby nebylo vyučo-
vání dětí nijak omezeno.

Zateplení základní školy byl dlou-
hodobý záměr obce. S pomocí  fi-
nančního příspěvku z programu OPŽP  
a za spoluúčasti obce Liptál se nám 
tento záměr podaří v letoším roce re-
alizovat. 

Věra Dostálová, místostarostka

Dokončení oprav budovy základní 
školy mají v plánu ještě do příchodu 
zimy v Liptále.

Zbývá zateplit fasádu u vstupu do bu-
dovy, zastřešit vchod do školy, dělníky 
čekají také drobné opravy na střeše 

stavby. „Zateplení převážné většiny 
školy jsme zvládli už před dvěma lety. 
Nyní, po dokončení uvedených prací, 
budeme mít vše hotovo, včetně výměny 
oken,“ uvedl starosta Liptálu Miroslav 
Vaculík.

Podle jeho předpokladů skončí veš-
keré opravy do konce října. Vyžádají si 
1,2 milionu korun. „Zhruba polovinu 
platíme z vlastních prostředků, druhou 
půlku pokryjeme z dotace ze Státního 
fondu životního prostředí,“ doplnil 
Vaculík.

Valašský deník 06.09.2010

Liptál, Valašsko – Na čtyři sta so-
lárních panelů už na konci září zaplní 
střechu Základní školy v Liptále. 

Obec, která je zřizovatelem ško-
ly, poskytla plochu střechy soukromé 
společnosti, která zde buduje fotovol-
taickou elektrárnu. Firma na oplátku 
zastřešení budovy před instalací pane-
lů kompletně opraví.

Fotovoltaickou elektrárnu buduje 
firma Jan Holík ze Všeminy. „Střechu 
jsme společnosti poskytli na dvacet 
pět let,“ prozradil starosta Liptálu 
Miroslav Vaculík.

Energii, kterou sluneční elektrár-
na vyrobí, ale škola odebírat nebude. 
Provozovatel zařízení ji bude prodávat 
přímo do sítě na základě smlouvy se 
společností ČEZ. „Pro nás je současná 
dohoda výhodná v tom, že firma Jana 
Holíka opraví střechu školní budovy, 
což by nás za normálních okolností 
přišlo zhruba na dva miliony tři sta 
tisíc korun,“ vysvětlil Vaculík.

Solární elektrárna vyroste v Liptále 
do konce září. „Na střechu umístíme 
tři sta devadesát dva panelů o celko-
vém výkonu dvaadevadesát kilowat,“ 

upřesnil svůj podnikatelský záměr ma-
jitel firmy Jan Holík.

Využívání energie ze Slunce je 
na Valašsku stále oblíbenější. Základní 
škola v Liptále také není první v re-
gionu, která bude mít na střeše so-
lární panely. Nedávno se více než 
dvě sta podobných objevilo napří-
klad na Základní škole ve Vsetíně, 
Rokytnici.

Výtah z článku Valašský deník 
16.9.2010, autor: Michal Burda

Považujeme za nezbytné reagovat na 
otevřený dopis evangelického faráře 
Mgr. Jana Hudce adresovaný našemu 
sboru ohledně nevhodně zvoleného 
termínu velikonoční zábavy v dubnu 
letošního roku. 

Výtku Mgr. Hudce samozřejmě 
uznáváme a do budoucna si klademe 
za cíl tuto chybu napravit. 

Na svou obhajobu bychom rádi 
uvedli, že pořádáním této akce jsme 

nesledovali cíl odradit občany od ná-
vštěvy bohoslužeb. Jako spolek se ne-
stavíme proti církvi. I my se snažíme 
naplňovat křesťanskou lásku k bliž-
nímu, jež je obsažena v našem hesle 
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, 
bližnímu ku pomoci“, což dobře vědí 
spoluobčané, kteří už se ve skutečné 
nouzi ocitli. 

 Církevní tradici jsme se snažili 
vyhovět také v tomto případě – proto 

se zábava nekonala v době půstu či na 
Velký pátek. Mrzí nás ale, že ačkoliv 
jsme po vzoru okolních obcí veselici 
pořádali ve stejný termín už předcho-
zí rok, nezaznamenali jsme nejmenší 
námitku ze strany církevních předsta-
vitelů či věřících spoluobčanů.

Věříme, že toto nedorozumění ne-
zasáhne do jinak přátelských vztahů 
mezi námi.            Výbor SDH Liptál



AMERIČANÉ NEZAPOMNěLI

11. LISTOPAD DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Významný den pro celý svět. Den, kdy skončila 1. světová válka.

Při příležitosti každoroční vzpo-
mínkové akce na počest padlých let-
ců z 29.8.1944 v letecké bitvě nad 
Slavičínem navštívili místo dopadu 
amerického čtyřmotorového bombar-
déru Boeing B-17G Flying Fortress 
v Liptále američtí hosté a příbuzní let-
ců. Mezi jinými byl přítomen i kroni-
kář 55. bombardovací skupiny z USA. 
Během dne jsme navštívili Metylovice 
u Frýdku Místku, místo dopadu stej-
ného stroje, Palkovice s památníkem 
americkému pilotovi a také Liptál. 

I po letech jsme na místě nalez-
li drobné spečené kusy hliníku. Pro 
hosty nemělo cenu jenom to, že mohli 

zahlédnout kousky plechu, hlavně oce-
nili samotnou návštěvu míst, kde jejich 
předkové bojovali. Bohužel v České 
republice si na rozdíl od ostatních ze-
mí svých válečných veteránů nejen 
nevážíme, ale odsouváme je na ko-
lej zapomnění. Případným zájemcům 
o historii bych doporučil návštěvu mu-
zea ve Slavičíně, kde je stálá expozi-
ce věnovaná této letecké bitvě, která 
byla jednou z největších nad naším 
územím. Závěrem bych chtěl poděko-
vat kolegům ze Slavičína za zajištění 
dopravy a společnosti Lesy ČR s.p. 
za zpřístupnění komunikace.

Jan Evják

NA POLÍCH VE FLANDRECH
překlad básně Johna McCrae

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříží, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře, mezi červánky
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.

My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.

Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně.
Neměli bychom spát, ačkoli máky rostou
na polích flanderských.

Blíží se dny oslav 92. výročí vzniku 
samostatného státu Čechů a Slováků 
a dále 92. výročí ukončení 1. světové 

války, které datem odpovídá Dnu váleč-
ných veteránů 11. listopadu.

11. listopad je slaven v mnoha ze-
mích světa jako „Poppy Day“. Již ně-
kolik týdnů předem a zvláště v tento 
den rozkvetou na klopách lidí v USA, 
Austrálii, zemích západní Evropy vlčí 
máky jako symboly zmařených životů 
ve všech válkách světa.

Díky Asociaci nositelů legionářských 
tradic se k této symbolické vzpomínce 
připojuje již několik let i Česká republi-
ka. Podívejme se na mnoho zemí světa, 
zvláště mimo Evropu, kde mír není sa-
mozřejmostí, kde utrpení střídá bolest, 
hlad, ztráta obydlí, lidské důstojnosti 
i života.

I vy můžete tímto způsobem uctít 
památku na padlé, kteří bojovali za vaši 
svobodu a život v míru, jež je i v dnešní 
době vzácný. Naše neziskové občanské 
sdružení Asociace nositelů legionář-
ských tradic si vám dovoluje nabíd-
nout na tyto oslavy zakoupení symbolu 
tohoto dne – vlčího máku s českou 

trikolórou. Cena vlčího máku, které 
v listopadu rozkvétají na klopách ob-
čanů, představitelů vlád a společností 
na celém světě, je 25 Kč.

Můžete si jej objednat tímto způsobem:
- odpovědí na tento e-mail
- v internetovém obchodu: www.anlet.
cz/e-shop/
- písemnou objednávkou na adrese: 
Asociace nositelů legionářských tradic, 
o.s., Wuchterlova 5, 160 00  Praha 6
- telefonicky s dohodnutím osobního 
odběru na tel.: 233 323 817

Výtěžek prodeje bude použit na vzdě-
lávací projekty věnované zachování 
paměti národa a země, ve které žijeme. 
Podrobné informace o naší činnosti zís-
káte na www.anlet.cz

Věřím, že se vlčí mák stane, tak jako 
v jiných zemích, každoročním symbo-
lem, který přispěje k uctění vzpomín-
ky na ukončení hrůzné války a jejích 
obětí.

Děkuji za vaši přízeň a s pozdravem
pplk. v.v. Ing. Jaroslav Houška, 

Obnova zámecké aleje v obci Liptál
ČSOP VARTOVNA LIPTÁL

Zámecká lipová alej, která spojovala 
zámek s parkem a zámeckou oboru, již 
v dnešní době z velké části neexistuje. 
Tuto alej v současné době připomínají 
pouze mohutné lipové pařezy kolem 
cesty u průmyslového areálu a několik 
lip podél hlavní cesty do Lůžka. 

Naše organizace se rozhodla podat 
žádost o finanční grant na postupnou 

obnovu této aleje, a to v rámci pro-
jektu Obnova zámecké aleje v obci 
Liptál. Tuto žádost jsme podali v rámci 
Malých grantů - programu Strom života 
u Nadace Partnerství. Tato nadace je nej-
významnější českou nadací podporující 
projekty udržitelného rozvoje. Po celé 
republice poskytuje nadační příspěvky 
neziskovým organizacím, obecním úřa-

dům, školám i jednotlivcům. Nadace 
partnerství podporuje zejména výsadbu 
stromů, dále pak ochranu přírody, vy-
užívání obnovitelných zdrojů energie 
a energetických úspor, šetrné formy tu-
ristiky, šetrnou dopravu apod.

V posledních dnech jsme se dozvěděli, 
že náš projekt Obnova zámecké aleje 
v obci Liptál získal finanční podporu. 
Tento projekt byl vytvořen v rámci pro-
gramu Strom života za finanční podpory 
SFŽP ČR a MŽP. 

ing. Věra Jašková
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SBÍRKA NA POMOC POSTIžENÝM POVODNěMI 

Vesnici roku Heřmanice změnila velká voda v liberecké Troubky

NÁVŠTěVA Z AUSTRÁLIE

Vzhledem k denním děsivým zprávám 
o povodních v naší republice počátkem 
srpna a dotazů občanů rozhodla Rada 
obce Liptál dne 11.08.2010 o konání 
peněžní sbírky, která bude věnována 
obci Heřmanice u Frýdlantu. Tato obec 
je nám svým způsobem blízká - v roce 
2006 se společně s námi utkala v celo-
republikovém kole soutěže Vesnice ro-
ku jako tehdejší vítěz za Liberecký kraj. 
Její zástupci byli  osobně i v Liptále při 
vyhlášení výsledků.

Sbírka byla v souladu  se zákonem 
o veřejných sbírkách (č.117/2001 Sb. 
ve znění pozdějších zákonů)  oznámena  
Krajskému úřadu Zlínského kraje, od-
bor právní, který vydal Rozhodnutí dne 
16.08.2010, č.j. KUZL/56823/2010. 

Toto nabylo právní moci: 19.08.2010.  
Za účelem konání sbírky bylo dále  
nutné zřídit zvláštní účet, který je určen 
pouze pro tuto sbírku a po skončení sbír-
ky se účet zruší. (Č.ú. 43-7577500247 
/0100 KB Vsetín.) 

Přispívat do sbírky se mohlo ve dnech 
20.08. - 10.09.2010 jednak na tento účet, 
nebo do 2 ks přenosných pokladniček, 
z nichž jedna byla umisťována během 
nedělních bohoslužeb i v Evangelickém 
kostele v Liptále. 

Za účasti 3 zástupců, jak určuje zákon, 
byly pokladničky otevřeny a o tomto 
sepsán protokol a výčetka. 

Vybráno bylo:
- přenosné pokladničky 40.793 Kč

- na účet přišlo 3.000 Kč
- příspěvek Obce Liptál 10.000 Kč
 (schváleno ZO Liptál 06.10.2010)
CELKEM 53.793 Kč 
 

Tato částka bude po zrušení účtu 
a odečtení poplatků za vedení účtu za-
slána na účet obce Heřmanice.

O dalším Vás budeme informovat 
v následujícím čísle zpravodaje.

Velmi děkujeme za příspěvky všem 
občanů, kterým není lhostejný osud li-
dí, jimž voda vzala v nemálo případech 
v krátké chvíli vše a kteří se budou 
s materiálními i psychickými problémy 
potýkat ještě dlouho.

Jana Vráblíková

Malá obec Heřmanice na Frýdlantsku 
vyhrála před čtyřmi lety titul nejúspěš-
nější vesnice roku Libereckého kra-
je a bronzovou příčku v Česku. Až 
do uplynulé soboty, kdy ji nenápadný 
potůček Oleška změnil k nepoznání, 
se chlubila několika raritami od sklář-
ského ateliéru světového věhlasu, přes 
výcvikové středisko služební kynologie 
celní správy až po čedičový lom.

Potok Oleška během chvíle zdevas-
toval vesnici roku Heřmanice k nepo-
znání. 

Nyní se obec zapisuje do statistik zno-
vu a soutěží o další prvenství – povodně-
mi nejpostiženější obec Libereckého kra-

je. Mnozí o ní mluví jako o libereckých 
Troubkách. Při povodních tady utonula 
73letá žena. Uplavala z domu i s postelí, 
tělo našli až polští záchranáři v Bogatyni. 
Materiální škody dosud nelze vyčíslit.

Podle starosty Heřmanic Vladimíra 
Stříbrného (nez) v nich není nikdo, koho 
by povodeň nepostihla. „Poničené jsou 
všechny domy, i ty na kopci. Spláchla 
je voda z polí. Jediným domem, který 
živel vynechal, je obecní úřad,“ uvedl 
starosta. Vše přišlo tak rychle, že lidé 
neměli čas ani nic zachraňovat.

Škody v obci, která má asi 230 oby-
vatel a roční rozpočet dva milióny 
korun, budou v řádech stovek miliónů 

korun. Ještě v úterý nefungovala voda 
ani elektřina. Jediné, co náporu vody 
odolalo, bylo vysoko na kopci položené 
výcvikové středisko služebních psů.

„Voda z polí se valila i k nám, ale za-
stavila se těsně před kotci. Škody se nás 
tak nedotkly,“ popsal jeden z celníků, 
který pomáhal ve vesnici.

 Ačkoli do obce nyní míří pomoc, 
všichni zde se obávají budoucnosti. 
„Máme šikovného starostu, podařilo se 
mu během jednoho volebního období 
dát obec dohromady. Teď to ale bude 
trvat pěkně dlouho.“ 

Z článku na Noviny.cz, autor Barbora 
Silná, Právo.   Vybrala Jana Vráblíková

V červnu 2010 opět navštívil svou 
rodnou obec pan Karel Machala 
z Austrálie, s manželkou (na snímku). 
Jistě to nám všem stojí za povšimnutí. 
Nejen proto, že pan Machala ve svém 
věku (82) klidně procestuje  půl země-
koule, aby měsíc pobyl “doma“ a osla-
vil zde své narozeniny, ale i proto, 
že u příležitostí své návštěvy věnoval 
obci 3000 Kč zejména na náklady za-
sílání našeho zpravodaje. Během to-
hoto svého pobytu uzavřel i smlouvu 
na pronájem svého pozemku v Liptále 
k výsadbě trnek a výtěžek ve výši 15 % 
skutečného výnosu úrody věnoval Obci 
Liptál, jak je ukotveno ve smlouvě. 

Děkujeme a přejeme jemu i jeho man-
želce stále hodně sil a elánu a těšíme se 
zase někdy na shledání v Liptále.

Jana Vráblíková
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NA ZÁMKU JÁNSKÝ VRCH řÁDILI DřEVORUBCI

VALAŠSKÉ DECHOVKY: LIPTALANKA JE PARTA NADŠENÝCH LIDÍ
Liptál. Vznik dechové kapely 

Liptalanka se datuje už do období před 
druhou světovou válkou. „Kdy přesně 
kapela vznikla, nevíme. Nejstarší do-
chované fotky ale pocházejí už z roku 
1935,“ upřesnila současná členka sou-
boru Ludmila Hrušková.

Dechovka z Liptálu hrává pravidelně 
na tamních folklorních slavnostech. 

Autor: archiv souboru
V té době byl kapelníkem Liptalanky 

Karel Frýdl. „Němci kapelu zakázali, 
a tak se muselo hrávat tajně po stodo-
lách,“ doplnila Hrušková.

Dříve byla Liptalanka čistě dechovou 
hudbou. Před pěti lety přibyla společně 
se zpěvem i aparatura. Nyní v ní vystu-
puje patnáct muzikantů a tři zpěváci.

Poslední roky byl kapelníkem Lipta-
lanky Zdeněk Mrlina. Poté na jeho 
místo nastoupil Jaroslav Hruška, který 
kapelu vede už přes dva roky.

I když by se mnoha mladým lidem 
mohlo zdát hraní i poslouchání de-
chovky zastaralé, složení souboru ho-
voří o opaku. „Zhruba polovina členů 
souboru jsou mladí lidé,“ upozornila 
Hrušková. Věkově velice různorodá ka-
pela v sobě skýtá možnost poslechnout 
si talentované muzikanty od devatenác-
ti až po osmdesát let.

V repertoáru kapely si na své přijde 
opravdu každý. „Hrajeme především 
lidové písně z Čech a Moravy, občas 
ale zabruslíme i na tenký led vážněj-
ší hudby potrápit některého klasika,“ 
upřesnila Ludmila Hrušková.

Podle jejích slov není Liptalanka plná 
profesionálů. „Občas se objeví něja-
ká neposlušná notička, která ne a ne 

najít správnou cestu mezi linkami no-
tové osnovy. My si ale nechceme hrát 
na Moravanku ani jinou profesionální 
kapelu,“ dodala Hrušková. V jejich hře 
se zračí opravdové nadšení, které pře-
svědčí posluchače o tom, že jde o dob-
rou partu nadšených lidí. „Právě proto 
nám naši posluchači musí nějakou tu 
„notičku pod pultíkem“ občas odpus-
tit,“ vysvětlila shovívavost obecenstva 
Hrušková.

Liptálskou dechovou hudbu mohou 
zájemci slyšet při různých příležitos-
tech. Pravidelně se jim dostává prostoru 
na akcích, které obec pořádá.

„Hrajeme například při Liptálských 
slavnostech nebo při oslavách Nového 
roku, které se poslední roky pořádají 
u rozhledny Vartovna,“ vyjmenovala 
Hrušková. Kromě pravidelných akcí 
nechybí ani akce mimořádné jako při 
návštěvě prezidenta České republiky 
v Liptále, při předávání ocenění Vesnice 
roku 2010 či na oslavách stého výročí 

založení místního Sboru dobrovolných 
hasičů.

Vedle větších událostí vystupuje 
Liptalanka rovněž na akcích komor-
nějších. „Doprovázíme i ostatní akce 
běžného života. Ať už se jedná o ty 
veselé, jako jsou oslavy, zábavy nebo 
svatby, nebo události smutné,“ nastínila 
Hrušková.

Přestože by se mohlo zdát, že se jedná 
o kapelu působící jen v Liptále a okolí, 
není tomu tak. „Už dva roky po sobě 
jsme zahráli na hasičské zábavě našeho 
družebního hasičského sboru až v Bělé 
pod Pradědem,“ podotkla Hrušková.t

I když zrovna někde nevystupují, 
na vavřínech určitě nespí. V současné 
době usiluje Liptalanka o účast na fes-
tivalu dechových hudeb na Hovězí. 
„Kromě toho se také budeme připra-
vovat na další Liptálské slavnosti, 
které budou koncem srpna,“ zmínila 
Hrušková.

Iveta Barabášová, Valašský deník

Zámecké nádvoří Jánského vrchu se 
stalo v sobotu 28. srpna 2010 dějištěm 
již třetího ročníku soutěže Zámecký dře-
vorubec. A že z nebe padaly provazy 
deště? I pracovat v lese se musí za kaž-
dého počasí.

Na zámeckém nádvoří si dalo v sobotu 
dopoledne dostaveníčko 16 soutěžících 
z celé České republiky i z Polska. Své 
síly a obratnost v zacházení se sekerou 
a pilou si vyzkoušeli borci z Javorníku, 
Vápenné, valašského Liptálu, ale i ze 
středních Čech, polského Opole, nebo ze 
vzdáleného polského Pomoří.

Přestože letošní ročník zámeckého dře-
vorubce poznamenaly rozmary počasí, 
hodnotí jej jako mimořádně vydařený.

Osobní přátelství pojí hlavního orga-
nizátora Františka Vitáska i s hvězdou 

letošního setkání, Miroslavem Geržou 
z Liptálu u Vsetína. Ten se stal poprvé 
mistrem světa v dřevařských soutěžích 
v roce 1986, kdy byl na vrcholu své 
kariéry. Pilu podle svých slov zdědil 
po otci a na závody jezdí už neuvěřitel-
ných 35 let!

A jaké jsou dojmy samotných soutě-
žících?

„V životě by to nikdo nezorganizo-
val tak, jako bombarďák Vitásek. Je 
tu perfektní skupina lidí, je tu i mistr 
Evropy a mistr světa, pan Gerža. Ten 
mě hodně motivuje a učí nás, mladé 
těžaře,“ netají se svým nadšením Petr 
z Vápenné.

Vraťme se ale k samotným závodům. 
Hned úvodní disciplína – hod dvoubři-
tou sekerou – má svá přísná pravidla. 

Hází se na terč o průměru 1 m ze vzdále-
nosti 5 metrů. 

S každým kolem sice sílí soutěživost 
a napětí, ale přátelská atmosféra zůstává. 
Už před spočítáním bodů je výsledek 
jasný: vítězem se letos s přehledem stal 
M. Gerža, který s absencí J. Vorlíčka 
nenašel konkurenta.

Další disciplína – odvětvování na čas 
– už je vskutku mezinárodním zápo-
lením: závodí proti sobě čtyři dvojice- 
vždy polský borec proti českému. V této 
soutěži už si vítězství nenechal ujít orga-
nizátor soutěže F. Vitásek a s přehledem 
vyhrál.                (alf)

Za zaslaný příspěvek zveřejněný 
v Jesenických novinách v srpnu 2010 
děkujeme paní Vlastě Osmančíkové 
z Uhelné.
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V katastru obce Liptál v neděli odpoledne nouzově přistál větroň

Z FOTBALU

FOTBALOVÍ žÁČCI POSTOUPILI
Sezóna 2009/2010 byla pro naše nejmladší svěřence 

z oddílu FK Liptál velice úspěšnou. Do začátku sezóny 
vstoupili žáci dvěma vysokými výhrami. V prvních dvou 
zápasech dokázali vstřelit soupeřům 13 branek a od této 

chvíle bylo jasné, že Liptál bude bojovat o vítězství v okres-
ní soutěži. I další zápasy podzimní části sezóny končily 
jednoznačným vítězstvím našich žáků a bodově se v tabulce 
začali vzdalovat ostatním soupeřům. Jako jediný tým této 

Současné družstvo dospělých
Horní řada zprava: Roman Šimara, Vilém Axman (trenér), 

Milan Havel, Miroslav Matějů, Jiří Hrbáček, Vladislav 
Daněk, Jiří Kuboš, Martin Hnátek (asistent trenéra)

Dolní řada zprava: Karel Březáček (vedoucí týmu), 
Radim Hudcovský, Jakub Burján, Petr Blanarčík, Vítězslav 
Matoška, Tomáš Gajdošík, Martin Křenek, Milan Mikel, 
Ondřej Svoboda

FOTBALISTÉ DěKUJÍ
Fotbalový klub Liptál tímto děkuje pojišťovně Generali 

za poskytnutí finančního daru a dvou sad fotbalových dresů 
pro naše žáky (viz foto dole). FK Liptál si cenní takového 
sponzora a těší se na další spolupráci.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

LIPTÁL / 01. 08. 2010
V katastru obce Liptál v neděli odpoledne nouzově přistál 

větroň. Agenturu Mediafax o tom informoval Vít Rušar z ve-
dení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

„Nehoda nám byla hlášena v 15.47,“ řekl Rušar. „Pilot se 
při události nezranil, podle jeho vyjádření činí škoda na le-
tounu asi 50 tisíc korun,“ dodal hasičský důstojník.

Podle jeho slov již na místo dorazila také Policie České 

republiky, která čekala na příjezd letecké inspekce. Naopak 
hasičské jednotky již byly odvolány.

„Pilotem stroje byl sedmadvacetiletý muž, který letěl 
z Břeclavi,“ řekla policejní mluvčí Ludmila Brousilová. „Při 
otočce nad Vsetínem náhle ztratil výšku a musel nouzově 
přistát u kravína poblíž Liptálu,“ dodala mluvčí.

 Autor: Jindřich Hovadík, 
Mediafax

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Dne 31.7.2010  uspořádalo myslivecké sdružení Brdisko  

Liptál v pěkném prostředí u myslivecké chaty v Liptále (na 
snímku vpravo) druhé myslivecké odpoledne pro děti i do-
spělé a všechny příznivce myslivosti. 
Na své si tu přišly jak děti v různých 
soutěžích s mysliveckou tématikou, 
střelby se vzduchovky, tak i dospělí 
se nenudili a mohli vyzkoušet své 
umění v hodu sekyrkou na terč. V ob-
lasti kynologie si mohl každý prohléd-
nout na výstavě lovecky upotřebitelné 
psi a dále se dozvědět o jednotlivém 
plemenu jeho původ a využití pro 
myslivost v praxi. Během odpoledne 
proběhly ukázky mysliveckých fanfár. 
Dále byla k vidění praktická ukázka 
výcviku psů služebních plemen. Pro 
všechny přítomné bylo připraveno 
bohaté občerstvení a zvěřinové spe-
ciality. Celým odpolednem i večerem 

hrála k dobré pohodě hudební skupina z Liptálu MOŽE BYĎ 
Band. V letošním roce přálo počasí  více než minulý rok a tak 
členové MS věří že všichni kteří se mezi nás přišli pobavit, 
byli s programem spokojeni  a v příštím roce se opět sejde-
me.                          za  MS Brdisko Liptál Radomil Staněk
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PODěKOVÁNÍZ VOLEJBALU
Před  lety jsem oslovila pár lidiček,-

chcete si jen tak pinknout? Zajistila 
jsem tělocvičnu v ZŠ a čekala. Přišlo 
jich pár a každý týden jich bylo víc, 
někteří odešli a ti co zůstali, začali 
pravidelně trénovat, pilovali základy 
a pravidla volejbalu. Podání, přihrávky, 
nahrávky, smeče. Z pinkání se stala hra 
a ta má svá pravidla, tady vznikala parta 
lidí, technika hry byla všelijaká, někteří 
si nechali poradit, druzí se hádali a já 
každý rok v červnu končila. Přišlo září 
a přišli všichni, vše se opakovalo.

Koupili jsme si první profi míč, no-
vou síť a krásné dresy se znakem ob-
ce Liptál, vznikl Klub volejbalových 
nadšenců - KVN Liptál. Chtělo to sou-
peře, jeli jsme na první velký turnaj 
do Jablůnky, vstoupili do ASPV. Jsme 
hráči a chceme hrát a tak přišla další 
pozvání. Přišly první prohry ale i cenná 
vítězství, zkušenosti z dalších setkává-
ní, soustředění. Volejbal je kolektivní 
hra a i když dnes nejsou zakládající 
členové tak aktivní, patří jim velký dík. 
Díky za to první pinknutí!

Chtěla bych poděkovat i p.ředitelce 
ZŠ Halové, která nám umožňuje pra-
videlně trénovat a 2x do roka pořádat 
volejbalový turnaj. Na jaře je to babský 
a konec roku patří tradičně vyhlášené-
mu Mikulášskému turnaji smíšených 
družstev. Obě akce jsou veřejně pří-
stupné a tak jsme rádi, když si najdete 
čas a přijdete fandit. Škoda, že kapacita 
tělocvičny je velice omezená a my mu-
síme odmítat nová družstva, která nás 
zvou a my jim to nemůžeme oplatit.

Poděkování patří i zástupcům obce 
Liptál, že si občas najdou čas a přijdou 
zúčastněná družstva osobně pozdravit. 
Děkujeme také za finanční podporu, 
kterou nám již třetím rokem poskytu-
jete, vždyť jen tělocvična nás loni stála 
9900 Kč. Chybí tu slibované multi-
funkční hřiště, abychom mohli více re-
prezentovat obec Liptál a pořádat více 
sportovních akcí i pro naši mládež.

I když mě nemoc nedovoluje sporto-
vat, sleduji Vás. Ženy začaly hrát okresní 
přebor a někteří muži hrají mimo Liptál, 
kde mají lepší sportovní podmínky.

Není důležité vítězit, ale to co jste se 
naučili, předávat dál. Tak jako já bojuji 
o každý den, vy bojujte o každý míč. 
Všem Vám přeju pevné zdraví a hodně 
krásných sportovních zážitků, děláte 
mi radost.

Hana Hnilicová, 
zakládající člen a trenér

mnoho úspěchů v dalších sezónách. Samozřejmě velký dík 
patří také všem dobrovolníkům a rodičům, kteří tráví svůj 
volný čas na fotbalovém hřišti.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Rozlosování žáků – podzim 2010
kolo den datum kde soupeř výkop

7 ne 10.10. Volno
8 ne 17.10. doma Lidečko 12.00
9 ne 24.10. venku Horní Lideč 14.00

Rozlosování dorost – podzim 2010
kolo den datum kde soupeř výkop

8 so 9.10. venku Val. Polanka 15.00
9 so 16.10. doma Hošťálková 14.30

10 so 23.10. volno
11 so 30.10. doma Prlov 13.30

Rozlosování mužů – podzim 2010
kolo den datum kde soupeř výkop
10 so 9.10. venku Podlesí 15.00
11 ne 17.10. doma Choryně 14.30
12 ne 24.10. venku Janová 10.15
13 ne 31.10. doma Loučka 13.30
14 ne 7.11. doma Lužná 13.30

soutěže nepoznal na podzim hořkost porážky. Jarní část 
sezóny probíhala ve stejném duchu jako její podzimní část. 
Po skončení celé sezóny měl Liptál v tabulce 51 bodů za 
16 výher, 3 remízy a 1 prohru a jednoznačně obsadil první 
místo v tabulce a vysloužil si postup do okresního přebo-
ru. Nejlepším střelcem Liptálu se stal Jakub Burján, který 
vstřelil soupeřům neuvěřitelných 53 branek během dvaceti 
zápasů, což činí 2,65 branky na zápas a velkou měrou se 
zasloužil o skóre 95:22.

Do letošní sezóny v okresním přeboru vstoupili žáci zase 
velice úspěšně a po čtyřech odehraných zápasech mají na 
kontě tři vítězství a jednu prohru. Doufám, že tyto výsledky 
našich nejmladších budou lákadlem pro fotbalové fanoušky 
a doufám, že se budeme na hřišti setkávat ve větším počtu 
než doposud.

Na závěr bych chtěl pogratulovat všem mladým fotbalis-
tům a trenérům, kteří se zasloužili o tyto krásné výsledky 
a zviditelnění liptalského fotbalu a dále vám chci popřát 


