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Soupiska Hořansko:
Gavenda Milan (C), Dostál Roman, Londa Jaroslav, Daňa Petr, Gerža Laďa, Gerža Dan, 

Běhula Petr, Mrnuštík Jarek, Sušeň Ctirad, Kirchner Jaroslav, Pečenka Marek, Dědek Petr, 
Kachtík Zdeněk, Valchář Josef, Gerža Jan, Podrazil Tomáš, Gerža Patrik.  

Soupiska Dolansko:
 Melichařík Aleš (C), Frýdl Josef, Karola Roman, Trochta Michal, Sommer Vladimír, 

Malčík Miroslav, Beránek Miroslav, Vychopeň Miroslav, Obadal Libor, Běhula Dalibor, 
Fojtů Zdenek, Hrbáček Jiří, Burján Jakub, Matocha Jaromír. 
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USNESENÍ ze schůze ZO 
Liptál č. 5 ze dne 6.4.2011

ZO Liptál:
- určuje ověřovateli zápisu Ing. Micha-

la Trochtu a Milana Bořutu
- volí návrhovou komisi ve složení: Jan 

Evják DiS. – předseda, Miroslav Va-
culík - člen

- schvaluje zápis č. 3 ze dne 2.2.2011 
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 3 ze dne 2.2.2011 
- schvaluje zápis č. 4 ze dne 23.2.2011
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 4 ze dne 23.2.2011
- bere na vědomí informace z jednání 

rady obce Liptál č. 07 ze dne 4.4.2011
- schvaluje výsledky výběrového říze-

ní na akci: „Protipovodňová ochra-
na obce Liptál“ a pověřuje starostku 
obce uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem firmou Bártek rozhlasy 
s.r.o., Valašské Meziříčí

- bere na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení na akci: „Studie využitelnos-
ti území ve variantním řešení – zámek 
Liptál“. 

- doporučuje zajistit oslovení dalších 
firem k předložení nabídky na sanaci 
dřeva a zajištění statiky střechy v zám-
ku Liptál

- schvaluje prodej psacího stroje zn. 
Consul MUDr. Haně Blanarčíkové, 
praktický lékař pro dospělé, Liptál 
331

- neschvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví obce Liptál p.č. 2608/55, výmě-
ra 56 m2 a části pozemků p.č. 3872/6 
a p.č. 2604/7, vše v k.ú. Liptál dle ná-
vrhu Ondřeje Vaculíka, Liptál 351, 
schvaluje odměření pozemku geome-
trickým plánem, kde hranice rozděle-
ní pozemku bude cca 1,5 m od konce 
komunikace směrem k rozestavěnému 
rodinnému domu na st. p. 964, schva-
luje takto oddělený pozemek prodat 
žadateli za cenu 50,- Kč/m2 

- schvaluje prodej pozemků ve vlast-
nictví obce Liptál p.č. 2165/2, výmě-
ra 1900 m2, ostatní plocha, p.č. 2169/4, 
výměra 1765 m2, trvalý travní porost 
a p.č. 2174/3, výměra 132 m2, ostatní 
plocha, vše v k.ú. Liptál Ing. Milanu 
Daňovi, Liptál 444, za cenu 3,- Kč/m2

- schvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví obce Liptál p.č. 3684/2, výmě-
ra 79 m2, ostatní plocha, v k.ú. Liptál 
MUDr. Stanislavu Stupavskému 
a MUDr. Kateřině Stupavské, Liptál 
464, za cenu 50,- Kč/m2

- schvaluje pronájem nebytových pro-
stor ve vlastnictví obce Liptál – pří-
stavba zámku (mléčnice) pro provozo-
vání keramické dílny Aleši Dančákovi, 
bytem Pržno 236 za nájem ve výši 
1.000,- Kč/měsíc

- schvaluje odkoupení pozemku p.č. 
4/2, výměra 13 m2, trvalý travní po-
rost, v k.ú. Liptál od Stanislava Ma-
chaly, bytem Hošťálková 533, za cel-
kovou cenu 600,- Kč

- bere na vědomí informace o žádosti 
Jana Mikulce, Liptál 470 na odprodej 
pozemků obci Liptál, jedná se o po-
zemky pod bývalou skládkou komu-
nálního odpadu v Kopřivném a schva-
luje vypracování geometrického plánu, 
na základě kterého obec provede od-
koupení pozemků

- bere na vědomí informace o průběhu 
projektové přípravy na akci: „Liptál – 
kanalizace“

- schvaluje „Smlouvu o právu provést 
stavbu a o budoucí smlouvě o zříze-
ní práva věcného břemene“ mezi obcí 
Liptál a Sdružením obcí Mikroregio-
nu Vsetínsko

- bere na vědomí Výroční zprávu o hos-
podaření ZŠ Liptál za rok 2010, schva-
luje hospodářský výsledek ZŠ Liptál 
za rok 2010 ve výši 107.543,74 Kč, jeho 
rozdělení na:

- HV vedlejší hospodářské 
 činnosti školy 46.136,79 Kč
- HV školy 61.406,95 Kč

- schvaluje vložení hospodářského vý-
sledku na rezervní fond ZŠ

- bere na vědomí Výroční zprávu 
o hospodaření MŠ Liptál za rok 2010, 
schvaluje hospodářský výsledek MŠ 
Liptál za rok 2010 ve výši 15.578,05 Kč 
a schvaluje vložení hospodářského 
výsledku na rezervní fond MŠ

- schvaluje „Směrnice k používání pe-
něžního fondu“

- bere na vědomí informace o kominic-
kých službách v obci

- schvaluje starostku obce Věru Do-
stálovou, v době její nepřítomnos-
ti místostarostu Ing. Milana Daňu, 
delegátem pro zastupování na řádné 
valné hromadě VaK Vsetín, a.s. dne 
09.06.2011

- schvaluje přípravu podkladů pro po-
dání žádosti z Operačního programu 
ŽP, prioritní osa 2, snížení prašnosti 
z plošných zdrojů – podoblast 2.1.3 – 
zametací a kropící vozy 

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 
59/2011 mezi obcí Liptál a Ing. Mar-
kétou Hoškovou, kde předmětem díla 
je zpracování žádosti až do akceptace 
žádosti k záměru: „Snížení imisní zá-
těže z dopravy v obci Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dota-
ci z Ministerstva Životního prostře-
dí na akci: „Založení tradice Farmář-
ských trhů“ a schvaluje podíl obce 
na této dotaci ve výši 17.000,- Kč

- neschvaluje finanční příspěvek pro 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Okresní sdružení hasičů Vsetín

- schvaluje finanční příspěvek ve výši 
2.000,- Kč pro obec Lutonina na vy-
dání publikace k 750. výročí obce

- schvaluje finanční příspěvek ve výši 
1.000,- Kč pro Záchrannou stanici 
a centrum ekologické výchovy Barto-
šovice na Moravě

- neschvaluje finanční příspěvek pro 
Centrum pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje

- schvaluje finanční příspěvek ve výši 
5.000,- Kč pro Ženský sbor Rokyten-
ka na vydání CD s lidovými písněmi 
z Liptálu a blízkého okolí

- neschvaluje zveřejnění reklamy obce 
v knize „To nejlepší z Valašska“ 
za cenu 3.960,-Kč

- schvaluje pořádání semináře Folklor-
ním sdružením z Brna v kulturním za-
řízení OÚ Liptál po dobu 3 dnů, nájem 
je stanoven ve výši 3.500,- Kč

- schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 3.000,- Kč rodině Ov-
čačíkových, bytem Liptál 167, na li-
kvidaci škod po požáru rodinného 
domu

- schvaluje zveřejňování reklamy pro 
místní podnikatele v Liptálském zpra-

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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Vypínání analogového zemského vysílání  ČT

Národní inventarizace lesů ČR

vodaji za daných finančních podmínek 
– dle přílohy

- bere na vědomí – informace o přípra-
vách oslav výročí 650 let obce Liptál 
a získání nadačního příspěvku ve výši 
30.000,- Kč z Nadace Děti – kultura – 
sport – poděkování občanské společ-
nosti Naděje Vsetín za poskytnutí fi-
nančního příspěvku na sociální služby  

– poděkování Nemocnice Milosrdných 
bratří Vizovice za poskytnutí finanč-
ního příspěvku na provoz nestátního 
zdravotnického zařízení – informace 
o dopravní situaci v regionu

- bere na vědomí – informace o dru-
hém cyklu národní inventarizace lesů 
ČR – informace o výsadbě stromů dne 
17.4.2011 v rámci programu „Úpra-

va návsi v obci Liptál“ – informace 
p. Miroslava Vaculíka o tzv. „finan-
cování společného programu Sdruže-
ní obcí Syrákov“ – informace o svozu 
nebezpečného a velkoobjemového od-
padu, sběru železného šrotu a vydává-
ní kompostérů dne 7.5.2011.

(Naleznete i na www.liptal.cz)

Vážení občané,
 
jménem České televize si Vás dovolu-

ji informovat o dalším postupu při vy-
pínání analogového zemského vysílání. 
Na konci června ČT vypne 9 analogo-
vých vysílačů velkého výkonu a 174 ana-
logových vysílačů malého výkonu. Jed-
ním z nich je i ten ve Vaší obci.

Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozd-
ních večerních hodinách ukončí řád-
ný provoz analogový dokrývač ČT1 
Liptál (32. kanál). Jeho vysílání bude 
od 23. týdne označené piktogramem 
(symbol v podobě čtyř čtverečků v pra-
vém spodním rohu obrazovky), vedle 
něhož se bude průběžně objevovat také 
textová lišta s bližšími informacemi. 
Podle těchto grafických prvků vetnu-
tých přímo do obrazu diváci snadno po-
znají, že přijímají signál z vysílače, je-
hož vypnutí se blíží.

Pokrytí digitálním zemským vysílá-
ním České televize – multiplexem veřej-
né služby se všemi čtyřmi programy ČT 
– v územní oblasti Zlín, kam Vaše obec 
patří, zajišťují vysílače velkého výkonu 
Zlín – Tlustá hora (33. kanál) a Valašské 
Klobouky – Ploštiny (33. kanál). Příjem 
programů ČT v komplikovaných lokali-
tách umožňuje satelitní digitální vysílá-
ní – kdekoliv v České republice je bez-
platně k dispozici vysílání všech čtyř 
programů České televize z družice As-
tra 3A a distribuce ČT HD z družice 
Astra 3B (pozice 23,5° východně, plat-
formy CS Link a SkyLink). Z družice 
Astra 3A jsou dostupné i regionální mu-
tace zpravodajských pořadů České tele-
vize pro severní a jižní Moravu na ČT1. 
Více na stránkách internetového speciá-
lu www.digict.cz v rubrikách Digitální 
satelitní vysílání DVB-S a Příjem regi-
onálního vysílání.

Podrobnosti o nadcházejícím vypínání 
analogového zemského vysílání České 
televize jsou k dispozici v tiskové zprá-
vě Vypínání analogového vysílání ČT:        
30. června 9 vysílačů a 174 dokrývačů.

Další informace o digitalizaci České 
televize ve zpravodajství ČT, v teletex-
tu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz 
i v Diváckém centru ČT – horká linka 
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 
do 20:00 hodin).

Předem děkuji, za zprostředkování 
výše uvedených informací obyvatelům 
Vaší obce.

 
Štěpán Janda, redaktor, 

ČESKÁ TELEVIZE, Tiskový útvar
Vše o digitalizaci České televize:

Na internetu: www.digict.cz
V teletextu ČT1: strana 650

V Diváckém centru ČT: telefon 
261 13 74 74 (07:30 – 20:00 hodin)

Vláda České republiky na svém jed-
nání dne 20.07.2009 schválila nařízení 
vlády č. 247/2009, kterým se vyhlašuje 
druhý cyklus inventarizace lesů v letech 
2011 až 2015. Vláda nařídila uskutečnit 
inventarizaci lesů na základě § 28 zá-
kona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon), v platném znění, kde je mimo jiné 
uvedeno, že vlastník lesa je povinen str-
pět provádění potřebných úkonů spoje-
ných s inventarizací lesů. Provedení in-
ventarizace uložila vláda Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem (dále jen ÚHÚL). Tato inventa-
rizace navazuje na první cyklus inven-
tarizace lesů 2001 – 2004.

Inventarizace lesů je matematicko 
statistická metoda zjištění stavu a vývo-

je lesa. Základem této metody je opako-
vané pozemní měření na inventarizač-
ních plochách rozmístěných v celé ČR. 
Měření probíhá nedestruktivním způ-
sobem. Z důvodu zachování nezávislos-
ti inventarizace nejsou tyto inventari-
zační plochy v terénu značeny a nelze 
Vám sdělit jejich polohu. Členové terén-
ních skupin budou mít na ošacení logo 
ÚHÚL Brandýs nad Labem a na vozi-
dlech bude umístěno logo Národní in-
ventarizace lesů (NIL). Také budou vy-
baveni služebními průkazy a budou 
povinni se jimi na žádost vlastníka – 
správce, prokázat.

Věřím, že zjištění skutečného stavu 
a vývoje lesů v ČR je v zájmu všech 
majitelů a správců lesů. Výsledky mě-
ření se nevyhodnocují ze jednotlivé in-

ventarizační plochy, ale pouze za velké 
územní celky – ČR, Kraje. Výsledky 
Národní inventarizace lesů (NIL) bu-
dou po ukončení měření veřejně do-
stupné.

V případě jakýchkoliv dotazů či vznik-
lých problémů souvisejících s terénním 
měřením NIL se prosím obraťte na ve-
doucího oddělení Národní inventarizace 
lesů Ing. Miloše Kučeru.

Kontakt:
Ing. Miloš Kučera, 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
250 01 Brandýs nad Labem, 

Nábřežní 1326
Tel: 322 319 840, mob.: 607 991 341, 

e-mail: Kucera.Milos@uhul.cz
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Svoz odpadu Liptál 2011

Rozšíření separace odpadů v obci Liptál

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
* 22. 08. * 14. 11. 2011   

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 11.07. * 08.08. * 05.09. * 03.10. * 31.10. * 28.11. * 27.12.2011

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 11.07. * 08.08. * 05.09. * 03.10. * 31.10. * 28.11. * 27.12.2011 

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

umístěna sběrná nádoba. 

Děkujeme, že třídíte odpad.

Že se projekt „Rozšíření separace od-
padů“ rozběhl naplno, poznala většina 
občanů. Do domácností bylo rozdáno 
300 kusů kompostérů, které jsou urče-
ny pro zpracování biologicky rozloži-
telných odpadů v domácnostech. Zájem 
byl veliký a to nás mile překvapilo. Pro-
síme všechny občany, aby kompostér 
opatřili nálepkou, která jim byla vydá-
na spolu s návodem na kompostování 
při předání kompostéru.

Součástí projektu bylo pořízení dal-
ších kontejnerů na tříděný odpad – plas-
ty, papír a posílen byl dalšími kontejne-
ry sběr skla. Občané tak mají možnost 
během roku do určených nádob vklá-
dat odpad, který nelze odevzdávat pro-
střednictvím plastových pytlů a nemusí 
je skladovat doma až do každoročního 
velkoobjemového sběru odpadů. Kon-
tejnery jsou umístěny v centru obce. Pro 
sběr skla, papíru a nápojových kartonů 
rovněž „Na Špici“ a u obchodu Jedno-

ty v Dolansku . V případě likvidace pa-
pírových krabic je složte tak, aby jejich 
objem byl co nejmenší. 

Obec Liptál získala v rámci dotace 
také svozové vozidlo s 6 kusy kontejne-
rů a štěpkovač. Všechny tyto stroje a za-
řízení budou sloužit pro sběr a likvidaci 
veřejné zeleně. V případě, že naštěpko-
vaného materiálu budeme mít dostatek, 
je možné ho na požádání dopravit obča-
nům k využití do zahrádek. 

Naše obec patří mezi úspěšné obce 
ve sběru tříděného odpadu. Svozovou 
firmou je oceňována ukázněnost obča-
nů při velkoobjemovém sběru. Dodržo-
váním stanovených termínů a trpělivostí 
občanů probíhá sběr bez větších problé-
mů. Věříme, že tomu tak bude i nadále 
a projekt „Rozšíření separace odpadů“ 
bude brán jako zlepšení služeb pro ob-
čany. Věříme také, že kontejnery nebu-

Třídění odpadů 
do kontejnerů

Žádáme občany, aby kontejnery (zvo-
ny) na tříděný odpad používali skuteč-
ně jen k daným účelům a odkládali 
zde podle označení POUZE sklo, pa-
pír, plasty. Nikoliv přebytky z mrazá-
ků a ledniček! Škodíte tak hned na ně-
kolik stran, svým spoluobčanům, okolí, 
svozové firmě, recyklaci odpadů a v ne-
poslední řadě pracovníkům, kteří musí 
Vaše selhání odklízet. A  opravdu to 
není nic příjemného!  

Dbejte na kulturu a naše společné ži-
votní prostředí! 

Děkujeme Vám za pochopení a všem, 
kteří poctivě a správně třídí odpady, se 
omlouváme.

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.

dou využívány pro odložení odpadů, kte-
ré tam nepatří. 

Pro zajímavost uvádíme množství zá-
kladního odpadu, odvezeného při květ-
novém svozu odpadu:
Objemný odpad 10 tun   
Pneumatiky   2,52 tun   
Nebezpečný odpad 2,65 tun

Sběr elektrozařízení prováděl Sbor 
dobrovolných hasičů v Liptále v rámci 
programu Elektrowinu. Odměna nebyla 
možná tak velká, jak očekávali, ale obci 
určitě svou aktivitou ušetřili finanční pro-
středky, které by musela za tento svoz za-
platit. A tentokrát praček, ledniček, spo-
ráků i televizorů bylo opravdu hodně. 

Celkové náklady pro obec Liptál 
za květnový svoz odpadů - 76 713,- Kč.

Děkujeme, že třídíte odpad, pomáhá-
te šetřit životní prostředí i v naší obci. 

Věra Dostálová, starostka
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Kanalizace – Liptál
V minulém čísle Liptálského zpravodaje jsme Vás informo-

vali o zahájení prací s projektováním kanalizačních přípojek 
na hlavní kanalizační řád v rámci projektu „Čistá řeka Bečva 
II“. V současné době již projektant Jaroslav Závodný navštívil 
většinu z vás. Jedná se už o cca 250 rodinných domů, u kterých 
je vyřešena trasa budoucí kanalizační přípojky.

V blízké době budou již první přípojky povoleny stavebním 
úřadem Vsetín. Jedná se o prvních cca 25 kanalizačních pří-
pojek z Dolanska. Platnost povolení na novou kanalizační pří-
pojku, které každý z vás dostane, nemá žádné časové omezení. 
Předání projektové dokumentace včetně povolení stavební-
ho úřadu bude probíhat na obecním úřadě. O termínu předání 
bude každý z vás informován. 

Na závěr bych chtěl všem občanům poděkovat za jejich čas, 
který obětují přípravě podkladů pro projektování kanalizační 
přípojky.

Ing. Milan Daňa, místostarosta

Výzva - nový obecní rozhlas
Prosíme Vás o spolupráci. Jistě jste zaznamenali, že máme 

v obci nový rozhlas. V některých místech je slyšet lépe, v ji-
ných hůře. Proto Vás touto cestou prosíme o spolupráci. Na-
hlaste nám na obecní úřad jakékoliv problémy se slyšitelností 
u svých nemovitostí. Např. potichu, moc hlučný, vůbec nesly-
šíme apod. 

Vaše informace nám poslouží k celkovému donastavení tak, 
aby byl s novým zařízením spokojen co nejširší okruh občanů. 
Zároveň Vás prosíme o pochopení a trpělivost.

Moc děkujeme. 
Tel.: 571 438 074, e-mail: obec@liptal.cz nebo využijte odka-

zu na těchto stránkách: Obecní úřad - Elektronická podatelna.

Logo 650 let obce
Celým letošním rokem nás bude při 
různých příležitostech, na různých 

předmětech, ve zpravodaji prová-
zet krásné logo 650 let obce Liptál 
(1361-2011), které nám navrhl 

pan Radim Mojžíš RMDESIGN 
(Liptál), známý, úspěšný a několikrát 

oceněný grafik a designer, s jehož prace-
mi jste se mohli nejen v Liptále setkávat už 

i dříve (poutače, reklamy, programy, pozvánky, plakáty, výzdo-
ba areálu, kulturního zařízení atd.) 

Je autorem návrhu rozměrné tabule s logem 650 let, kterou 
jste mohli již vidět při historicky  1. fotbalovém utkání Hořansko 
vs. Dolansko (vítěz Dolansko) na hřišti, při dětských folklórních 
dnech v kulturním areálu, v kulturním zařízení. 

Moc mu děkujeme za skvělou a vstřícnou spolupráci.

Při této příležitosti máme také zhotoveno razítko s tímto lo-
gem. Pokud by jste chtěli otisk, (na dopisy, pohlednice, do Va-
šich archivů apod.), klidně se zastavte na obecním úřadě.

Jana Vráblíková, OÚ

Nové webové stránky obce
Jak jste si jistě již mnozí všimli, nové webové stránky obce 

Liptál www.liptal.cz se už rozjely. Alespoň statistiky tomu 
nasvědčují. Najdete zde spoustu informací a sdělení o dění 
v Liptále, aktuality, usnesení z jednání, služby a firmy, in-
formační centrum Liptál, obecní knihovnu, Sdružení obcí 
Syrákov, školy, sport, hudby v Liptále a další organizace, 
dokumenty ke stažení, celé Liptálské zpravodaje, přehled 
kulturních akcí atd. atd. Samozřejmě i fotogalerie a odkazy 
na ně. Vše je průběžně doplňováno a aktualizováno. Z toho-
to důvodu budeme postupně upouštět od rozesílání aktualit 
emaily na Vaše adresy. Připravujeme zde i možnost inzerce 
pro občany.

Bohužel některé složky či organizace, ale i firmy, ani 
po několika urgencích příspěvky zatím nedodaly. Někteří 
pracují na svých vlastních webových stránkách. Jejich odka-
zy k naší lítosti a jistě jejich škodě, naleznete prázdné, nebo 
skoro prázdné - umístili jsme zde alespoň náhradní text.

Samozřejmě budeme rádi za každý Váš další podnětný ná-
pad či připomínku, co by jste zde rádi viděli nebo našli. Naší 
snahou je, aby jste zde nalézali co nejvíce pro Vás užitečných 
informací. Děkujeme za spolupráci.

Jana Vráblíková, OÚ Liptál
OÚ Liptál upozorňuje, že trvalý pobyt v sídle ohlašovny, 

OÚ Liptál, 756 31 Liptál 331, není důvodem pro osvobození 
od poplatků za komunální odpad. 

Občané s touto adresou trvalého pobytu si mohou složenky 
k zaplacení poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů 
vyzvednout na OÚ Liptál, popřípadě lze telefonicky na tel.:  
571 438 074 nahlásit kontaktní adresu pro zaslání složenky.

Upozornění pro občany 
s úředním pobytem v Liptále č.p. 331

Pozvánka
Zveme Vás na setkání bývalých zaměstnanců 

 

VD LIPTA Liptál 
které se uskuteční

v sobotu 8. října 2011 v 15 hodin 
v Kulturním zařízení

při Obecním úřadě Liptál   

Prosíme rovněž, 
aby jste informovali o této akci své přátele 

a známé z jiných provozoven.
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Informace - rozbor pitné vody

Vítání občánků

Jak posílat příspěvky

Laboratoř Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s., je akreditovaná laboratoř 
s působností v regionu Valašska se zku-
šenostmi s rozbory vod. Nabízí všem 
občanům, kteří nejsou připojeni na ve-
řejný vodovod a používají nebo se chys-
tají používat vodu z vlastní studny, vrtu 
nebo kolaudují stavbu,

kontrolu pitné vody 
ze studny nebo vrtu.

Součástí rozboru (krácený rozbor 
podle vyhl. 252/20 Sb.) je konzulta-
ce k výsledkům, případně doporučení, 

jak zajistit pitnou vodu, nebo jak vyřešit 
nejběžnější problémy v její kvalitě.

Co je potřeba udělat?
Zavolat (Po -Pá 6:30 až 14:30 hod.) 

na číslo: 571 414 363 nebo 731 822 311 
a objednat odběr vzorku. Uveďte pří-
jmení, jméno, adresu, telefon a místo 
odběru.

Odběr lze zajistit dvěma  způsoby:
1) vzorkařem laboratoře, který při-

jede na místo a vzorek odebere (dopo-
ručeno u rozboru pro kolaudace a pro 
úřady)

V neděli 15. května 2011 odpoledne 
bylo na obecním úřadě přivítáno šest 
nových občánků:

 Kirchner Jonáš Liptál č. 101
 Kirchner Daniel Liptál č.189      
 Dědek Dominik Liptál č.6          
 Blanař David Liptál č.262       
 Martinů Roman Liptál č.194        
 Navrátilová Veronika Liptál č. 153  

Spolu s paní starostkou je přivítala 
nová předsedkyně Komise pro občan-
ské záležitosti paní Jitka Koutná. 

Krásný a milý program tradičně při-
pravily Malůšata pod vedením paní 
Aleny Maliňákové.

Rodiče se zapsali do pamětní kni-
hy, převzali dárečky od obecního úřa-

du a nechali se vyfotografovat u vyře-
závané kolébky.

2) osobně - po vyzvednutí vzorkov-
nic v laboratoři odeberete vzorek sami 
(slouží jako informace o kvalitě vody)

Vše ostatní už pro Vás zajistí labora-
toř (analýzy, výsledky, protokol, příp. 
konzultaci).

Nabízíme  rovněž rozbory odpadních 
a jiných typů vod podle Vašich poža-
davků.

Kontaktujte nás:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Centrální laboratoř, Jiráskova 1089, 

755 01  Vsetín, tel.: 571 414 363, 
731 822 311, vaclav.janik@vakvs.cz.

Našim novým občánkům přejeme 
hodně zdraví a ať rostou k radosti svých 
rodičů i nás všech.

Za Komisi pro občanské záležitosti 
Eva Krausová   

UZÁVĚRKY
jednotlivých čísel 

Liptálského zpravodaje

(platí pro každý rok)
č.1 - za leden - únor - březen   
 - je 10.03. příslušného roku
č.2 - za duben - květen - červen
 - je 10.06. příslušného roku
č.3 - za červenec - srpen - září
 - je 10.09. příslušného roku
č.4 - za říjen - listopad - prosinec
 - je 10.12. příslušného roku

Prosíme o dodržování 
uvedených termínů!

PŘÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou adre-

su s označením „Příspěvek do zpravo-
daje“  nejlépe ve formátu word (přípo-
na.doc), obsahem tak kolem ½ stránky 
A4

- osobně na obecní úřad

FOTOGRAFIE:
- posílejte zvlášť v příloze - ne v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca 

kolem 1 MB.
 Velikostí kolem 100 kB ani neposílejte 

- moc malé, proto nevhodné pro tisk.

- osobně na obecní úřad

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěv-
ky před zveřejněním posoudit, zejména, 
aby nepoškozovaly jiné subjekty, osoby, 
apod. Zveřejněny budou jen ty příspěv-
ky, u nichž bude uveden podpis pisatele 
a plná adresa.

Všem přispěvatelům děkujeme za spolu-
práci.
Jana Vráblíková, Obecní úřad Liptál, 756 
31  Liptál 331, e-mail: obec@liptal.cz, 
tel.: 571 438 074, fax: 571 424 785

Foto: Lumír Smilek
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Zveme vás na Farmářské trhy v Liptále

VII. Košt slivovice Liptál 2011

Návštěva z Kazáru a Liptovské Tepličky

Dne 17. července 2011, od 14.00 do 
17.00 budou probíhat v přírodním kul-
turním areálu v Liptále Farmářské trhy 
spojené s řemeslnickým jarmarkem. 
Obec Liptál byla v rámci Revolvingové-
ho fondu MŽP podpořena  v projektu: 
Založení tradice farmářských trhů. Cel-
ková dotace z MŽP je ve výši 114 046,- 

Kč, podíl obce Liptál je 12 954,- Kč. 
Z poskytnuté dotace bude provedena 
oprava prodejních stánků, nátěry dře-
věných konstrukcí a nákup 2 ks chladí-
cích zařízení. Část finančních prostřed-
ků bude použita na  náklady za služby 
a úhradu nákladů spojených s poplatky 
řemeslníků. 

Dne 2.4.2011 se v Restauraci U Kles-
ků uskutečnil již 7. ročník Liptálského 
koštu slivovice. 

Soutěžilo se ve 2 kategoriích - trnková 
a ostatní pálenky. Kategorie trnky - 14 
přihlášených vzorků, ostatní - 11 vzorků. 
A kdo se umístil?

Kategorie Trnková: 
1. Obadal Libor, Liptál, Dolansko
2. Škabraha Josef, Vsetín
3. Zapalač Vladimír, Jasenná

Kategorie Ostatní:
1. Matonoha Jan, Liptál, Dolansko
2. Vaculík Petr, Liptál, Hořansko
3. Kubíček Vladimír, Liptál, Pod Hra-

nicí

Pět soutěžících si poznalo svůj vzorek. 

Dobrá nálada provázela i letošní roč-
ník, během celé akce bylo zajištěno bo-
haté občerstvení, hodnotná tombola, po 

Účastníky  24. ročníku Dětských folk-
lorních dnů v Liptále byli hosté z maďar-
ské vesničky Kazár a ze slovenské Liptov-
ské Tepličky.  V obou vesnicích strávili  
Liptalané  v minulých letech  několik dní 
a zůstaly jim krásné zážitky a vzpomín-
ky. Zájem poznat  Liptál a  život jeho ob-
čanů  přilákal v letošním roce starosty  
obou obcí, jejich spolupracovníky a zá-
stupce základních škol k návštěvě Liptá-
lu. Po celou dobu jejich pobytu měli při-
praven zajímavý program, zejména díky 
nápadům paní ředitelky naší základní 
školy Věry Halové. Navštívili rozhlednu 
na Vartovni, zámek ve Vizovicích a pro 
obě strany byla zajímavá diskuse o škol-
ství ve všech třech státech. Byli nadše-
ni programem dětských folklorních slav-
ností, výstavou dětí z dětského domova,  

stejně tak oceňovali bezchybnou orga-
nizaci a příjemnou atmosféru festivalu.   
Na obecním úřadě se diskutovalo o mož-

Farmářské trhy Vám nabídnou:
- prodej farmářských produktů /mléč-

ných, masných, pekařských,…/
- ochutnávky a prodej produktů Fair Trade
- ukázky téměř zapomenutých řemesel 
- vyhodnocení soutěže podnikatelských 

záměrů absolventů ZŠ Liptál
- příjemnou pohodu zajistí cimbálová 

muzika 
Všechny Vás zvou pořadatelé:

Obecní úřad  a Základní škola Liptál 

skončení soutěžní části se mohli účastní-
ci pobavit v rytmech diskotéky. 

Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří podpořili tuto akci a Obecnímu úřa-
du Liptál.             Hana Klesková

nostech na společných programech do-
tovaných z evropských fondů. Zejména 
se jedná o oblast kultury a vzdělávacích 
programů. 

Věra Dostálová, starostka obce
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Knihovna LiptálPublikace Lidové stavby známé i neznámé

Zapisování dětí 
do cestovního dokladu 

rodičů končí

Kronika Václava Hořáka 1923-1931

Knihovna je umístěna v budově zá-
kladní školy v Liptále, vchod po pravé 
straně budovy. 

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Návštěvník obecní knihovny zaplatí 

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

INTERNET
V knihovně je ZDARMA zřízen pří-

stup k internetu (2 místa). 
NÁVŠTĚVNOST

V období od 01.04. do 07.06.2011 si 
čtenáři vypůjčili 332 knih, nově se za-
registrovalo 5 čtenářů – 2 děti, 1 stu-
dent, 1 důchodce, 1 zaměstnaný čtenář.

Internet – počet návštěv: 81
NOVÉ KNIHY

V dubnu 2011 bylo zakoupeno 53 no-
vých knih, v květnu přibyl do knihovny 
výpůjční soubor zakoupený z prostřed-
ků Zlínského kraje – 125 knih beletrie 
i naučné literatury.

WEB KNIHOVNY
Začátkem května 2011 byly spuštěny 

www stránky knihovny v Liptále.
www.liptal.knihovna.info

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

Alena Malčíková, 
knihovnice, OÚ Liptál

Počátkem roku vyšla nová publikace 
Lidové stavby známé i neznámé, která 
zachycuje několikaletý výzkum v obcích 
Uherské Hradiště a Zlín. U zrodu této 
publikace stála skutečnost, že se z na-
šeho okolí vytrácejí kvalitní a zajímavé 
objekty lidového stavebnictví. V obcích 
se do dnešních dnů dochovalo množství 
objektů původního stavitelství, obydlené 
stavby jsou udržované, opuštěné objekty 
rychle chátrají a ve většině případů jsou 
odsouzeny k zániku. Cílem publikace 

je přitažlivou formou seznámit čtenáře 
s naší lidovou architekturou a popřípadě 
inspirovat majitele a stavebníky k dodr-
žování tradic v rámci našeho venkova.

Z naší obce je v publikaci zmíněno ně-
kolik roubených a zděných domů a sení-
ky se sklepy.

Publikaci připravil kolektiv autorů Slo-
váckého muzea v Uherském Hradišti.

Pokud budete mít někdo zájem nahléd-
nout, kniha je k dispozici v naší obecní 
knihovně.

Na základě zákona č. 329/1999 Sb., 
o cestovních dokladech a ve znění poz-
dějších předpisů se ruší všechna usta-
novení, která se týkají zapisování dětí 
do cestovních dokladů rodičů, a to 
ke dni 1. července 2011.

Dosavadní zápisy dětí v cestovních do-
kladech rodičů jsou platné do 26. června 
2012 s tím, že není dotčena platnost do-
kladů pro jejich držitele.

Děti zapsané v cestovním dokladu ro-
dičů mohou překročit státní hranice bez 
vlastního cestovního dokladu nejpozději 
26. června 2012.

Valašské Klobouky - Nová publika-
ce vypráví o působení valašsko-slovác-
ké kapely v Americe ve dvacátých le-
tech minulého století. Kniha vychází ze 
zápisků, které zaznamenal člen muziky 
Václav Hořák z Bylnice. Texty a fotogra-
fie z Hořákovy kroniky uspořádali a prů-
vodním slovem doplnili editoři publikace 
Petr Odehnal a Jiří  Severin. Kronika je 
ojedinělým materiálem po stránce etno-
grafické, historické i hudební, osobitým 
způsobem popisuje společenské i  poli-

tické okolnosti dvacátých let minulého 
století. Součástí publikace je CD s ukáz-
kami skladeb, které kapela pořídila 
v roce 1928 ve Spojených státech. Kniha 
vychází po záštitou Stanislava  Mišáka, 
hejtmana Zlínského kraje, jejími vyda-
vateli jsou Krajská knihovna Františka 
Bartoše, příspěvková organizace a Mu-
zejní společnost ve Valašských Klobou-
kách. Na vydání finančně přispěl Fond 
kultury Zlínského kraje. (pg)

(Okno do kraje č.1/2011)

OBEC LIPTÁL 
a obecní knihovna v Liptále

VYHLAŠUJE 
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

K VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE LIPTÁL – 650 LET

Zachytili jste zajímavou událost, krajinu či běžný život v naší obci?

Nebo se na takovou fotografii teprve chystáte?

NEVÁHEJTE NÁM VAŠE DÍLO ZASLAT 
DO 7. SRPNA 2011

Z obdržených fotografií bude realizována výstava v knihov-
ně a tři nejlepší autoři budou oceněni zajímavými publikacemi.

Jednotlivé fotografie nebo soubor maximálně 3 fotografií barev-
ných i černobílých ve formátu jpeg, jpg a ve velikosti od 1 MB do 

8 MB můžete zasílat na email obec.urad@liptal.cz

Další podrobnosti a podmínky jsou na webu knihovny:
www.liptal.knihovna.info

(Naleznete  i na www.liptal.cz)
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Počet obyvatel česka stoupl

Poslechněte si: Paměť národa

Oprava tělocvičny 
Základní školy Liptál
I v letošním roce budou pokračovat 

investice do zlepšení podmínek pro vy-
učování dětí v Základní škole Liptál. Po 
zateplení celé budovy a výměně střešní 
krytiny přichází na řadu oprava tělo-
cvičny. 

Obec Liptál získala dotaci ze Zlín-
ského kraje v rámci Programu rozvoje 
venkova. Čtyřicet procent z celkových 
nákladů uhradí Zlínský kraj. Po usku-
tečněném výběrovém řízení je to částka 
202 400,- Kč. Šedesát procent nákladů, 
tj. 303 600,- Kč bude financováno z roz-
počtu obce. Oprava tělocvičny zahrnuje 
výměnu topení, opravu podlahy, oblo-
žení a výměnu bezpečnostních sítí. 

Všechny stavební práce budou probíhat 
po dobu prázdnin a do nového školního 
roku se tak mohou žáci, ale taky ostatní 
uživatelé tělocvičny těšit na mnohem lepší 
prostředí a podmínky pro sportovní vyžití. 

Věra Dostálová, starostka

Ke konci března letošního roku žilo v 
naší republice 10,54 milionu lidí, a to je od 
loňska nárůst o 26 tisíc obyvatel. Jak ale 
uvádějí údaje Českého statistického úřadu, 
počet obyvatel se zvýšil zejména díky za-
hraniční migraci. Nejvíce lidí se k nám při-
stěhovalo ze Slovenska, Ameriky a Ukra-

jiny. Přirozenou měrou se počet obyvatel 
v Česku snížil o 700. I nadále totiž klesá 
počet narozených dětí, které se navíc stále 
častěji rodí mimo manželství. Od začátku 
roku bylo uzavřeno  jen 3200 sňatků, což 
představuje meziroční pokles o 500.

(Nový Profit č.25, 20.6.2011)

Z Texasu do Liptálu
V roce 1862 se v Liptále narodilo děv-

če Terezie Lukšová, která se v roce 188O 
vystěhovala do Ameriky. Souhlas k to-
muto vystěhování dostala od tehdejšího 
starosty Liptálu. Zdálo by se, že po tak 
dlouhé době se nad tímto liptálským ob-
čanem uzavřela voda a dějiny jej navždy 
vymažou.

Avšak letos se ozvali na webové strán-
ky obce lidé z Texasu v USA, kteří jsou 
potomky Terezie Lukšové. Paní Jo Anne 
Nall (rozená Lukšová) požádala obecní 
úřad v Liptále o sdělení, zda někdo z ro-
diny Lukšové ještě v Liptále žije. Pra-
covníci obecního úřadu si vzpomněli, že 
Marie Vaculíková a Františka Svobodová 
se za svobodna jmenovaly Lukšovy. Pro-
to naší rodině předali dopis a materiály, 
které přišly z Texasu. V archívu v Opavě 
jsme zjistili, že se Terezie Lukšová sku-
tečně v Liptále narodila a že jsme v pří-
buzenském vztahu. Celou větev příbu-
zenských vztahů nám potom dopracoval 
Jiří Hala ml. a vypracoval příbuzenský 
graf až do dnešní doby(můžeme ho vře-
le doporučit!!).

Rozvinuli jsme pak čilou korespoden-
ci po internetu a Jo Anne a její man-

ce a svěží jarní zeleň je tak odlišná od je-
jich rovinatého kraje v Texasu. V Liptále 
přenocovali a ráno se vydali na další pu-
tování Evropou. Tak se potomci Terezie 
Lukšové objevili v Liptále!

Na fotografii můžete vidět Jo Anne 
Nall (Lukšová) a jejího manžela Johna, 
Marii Vaculíkovou, Františku Svobodo-
vou a jejího manžela Emila Svobodu. 

Eva a Petr Vaculíkovi

žel John nám napsali, že jsou důchodci 
ve věku 67 let a že mají naplánovanou 
cestu po Evropě letos na přelomu dub-
na a května. V neděli 1.května nás na-
vštívili a strávili jsme s nimi neděli přá-
telským povídáním, prohlídkou Liptálu, 
míst v Liptále, kde jejich předci asi mohli 
bydlet. V Liptále se jim moc líbilo, kop-

Stále aktualizovaný projekt Ústavu pro 
studium totalitního režimu a Českého roz-
hlasu přináší na svém webu www.pamet-
naroda.cz další příběhy v rozhovorech 
lidí, kteří zažili na vlastní kůži dotek ne-
jen totalitního režimu, ale i hrůzy druhé  

světové války a éry po jejím ukončení.
Rozhovory při poslechu vyvolávají ne-

skutečné obrazy v hlavě a vtáhnou poslu-
chače do zajímavých momentů české his-
torie, které by neměly být zapomenuty.

( Nový Profit, č.14, 4.4.2011)

Nadace Tomáše Bati vydala další publikaci
Zlín - Návštěvníkům Zlína i obyvate-

lům města bude sloužit nová brožura na-
zvaná Baťův Zlín. Na 24 stranách před-
stavuje hlavní etapy výstavby baťovského 
Zlína v období 1906-1943. K 63 fotogra-

fiím a  ilustracím jsou připojeny stručné 
texty přibližující myšlenky a představy 
tvůrců zahradního města. Brožuru při-
pravil Zdeněk Pokluda z Univerzity To-
máše Bati. (vm)    (MF Dnes, 12.5.2011)
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FoS Malá Lipta 
v Martině na Slovensku 

Ozvěny života -  Poděkování
„Ahoj Mirku,
v posledním Liptálském zpravodaji 

jsem se dočetla, že připravujete vydá-
ní nové knihy o Liptále, a že sháníte fi-
nanční pomoc. A protože se stále cítím 
liptalankou a mám ráda Liptál, posílám 
Vám, občanskému sdružení „Ozvěny ži-
vota“ na podporu vydání této knihy, fi-
nanční částku 2.000,- Kč. Není to moc, 
ale každá kapka dobrá.“  

Ludmila O., Vsetín

V dopise jsou dále pěkná slova uzná-
ní a poděkování, zejména těm, co připra-
vovali loňskou výstavu 80 let valašského 

krůžku. Za dopis a zejména za finanční 
pomoc srdečně děkujeme. 

Dále děkujeme účastníkům loňského 
zájezdu do maďarského Kazáru, kteří 
společně přispěli částkou 5.044,- Kč. Po-
kud by nás chtěl někdo podpořit v našem 
úsilí, může tak učinit kdykoliv u předse-
dy sdružení Miroslava Vaculíka, telefon 
571 438 008, a nebo na nově založený 
účet u FIO banky a.s. Vsetín (Hlásenka), 
č. účtu 2400136248/2010.

Rádi bychom těm, kteří přispějí, podě-
kovali jmenovitě v této knize, navíc za 
vložených 1.000,- Kč obdrží každý dár-
ce jednu knihu zdarma.

Na knize začíná pracovat kolektiv pra-
covníků. V nejbližší době budou oslo-
veni zástupci spolků, církví, organizací 
apod., aby představili své organizace za 
poslední období, a to trochu jiným způ-
sobem. Věřím, že při uzávěrce příštího 
čísla Liptálského zpravodaje již budeme 
moci představit alespoň částečně výsled-
ky své práce a budeme vás moci infor-
movat o dalším průběhu.

Bližší informace o přípravě a význa-
mu této naučné publikace o naší obci 
byly zveřejněny v minulém čísle Liptál-
ského zpravodaje.

Se srdečným pozdravem za občanské 
sdružení „Ozvěny života“

Miroslav Vaculík
předseda

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom všem moc poděko-

vat za všechno, co jste pro nás udělali. 
Jak za finanční pomoc, tak za psychic-
kou podporu v době úrazu našeho syna, 
bratra a vnuka Petra Valcháře v cizině. 
A také za to, že na nás myslíte. Moc si 
toho vážíme. DĚKUJEME.

Peťa a rodina Valchářová

Za celý obecní úřad i ostatní občany, 
spolužáky, tanečníky, fotbalisty, kama-
rády a známé, přejeme Peťovi hodně sil, 
trpělivosti  a pokud možno brzké uzdra-
vení!

V sobotu 28. 5. 2011 jsme vyjeli 
v 10:30  do města Martin na Slovensku. 
Jak už to tak bývá měl autobus zpoždě-
ní (nemohl předjet bagr a samý sema-
for kvůli opravám děr na cestách J). 
V autobuse jsme si zpívali, vykláda-
li si, těšili se do rodin, kde jsme měli 
být ubytováni, jedli zásoby jídla, kte-
ré nám maminky nabalily. Celou cestu 
nám pršelo, tak jsme si říkali, že se ten 
víkend moc nevyvede. 

Jakmile jsme dojeli do Martina, če-
kala na nás paní Martina, která nás 
měla na starosti. Martina je vedou-
cí dětského souboru Turiec a ten zase 
na oplátku přijede k nám do Liptálu 

na 42. Liptálské slavnosti. Přijeli jsme 
o něco dřív, tak nás vzala do dětského 
klubu Junior. 

Tam jsme se parádně vyřádili úplně 
všichni - včetně našich vedoucí. Hráli 
jsme stolní fotbal, různé stolní hry, ku-
lečník apod.. Tak moc se nám tam lí-
bilo, že se nám nechtělo jít ani do Slo-
venského národního muzea, které bylo 
již předem domluvené. Nakonec jsme 
všichni šli, bohužel nic jiného nám ne-
zbývalo. Z počátku se nám to moc ne-
líbilo, pak už to bylo lepší. Viděli jsme 
hodně druhů krojů (sváteční, smuteč-
ní, pracovní…) z různých oblastí Slo-
venska a pomezí Maďarska. Nejvíc 

nás zaujala část prohlídky, která byla 
věnována dětem, s čím si dřív hrály, 
co si oblékaly a v jakých lavicích se-
děly, ale nejkrásnější bylo písmo, ja-
kým psaly. Po prohlídce jsme se kvůli 
špatnému počasí vrátili do Junior klu-
bu. V 17:00  si nás rodiče po dvojicích 
rozebrali do svých rodin, kde pro nás 
měli připravený vlastní program. Ně-
kteří se byli koupat, jiní šli na kofolu 
či obchodního centra, někteří se díva-
li na filmy apod.. Ráno nám nachys-
tali hojnou snídani a nabalili balíčky 
na cestu. 

V 8:00 jsme museli být u autobusu 
a vyrazili jsme společně do skanzenu, 
kde nás čekalo vystoupení. Prošli jsme 
městečko a šli se převléct do krojů. Po-
časí nám krásně vyšlo, svítilo sluníčko, 
bylo teplo, takže jsme vystupovali ven-
ku. Za celý den jsme měli tři vystoupe-
ní po dvaceti minutách. Poslední bylo 
v 15.00 hodin. Když se zrovna netan-
covalo, tak se utrácely penízky za ně-
jaké ty sladkosti a suvenýry. Jelikož to 
byl dětský den, tak měli připravený po-
hádkový les, který jsme si se zábavou 
prošli a tombolu. Udělali jsme si pár 
společných fotek, nakonec se převlék-
li a vyrazili domů. Vystoupení se nám 
docela povedlo, ale ještě to není úplně 
„ono“. Musíme hodně trénovat, ať příš-
tí rok jedeme dál než na Slovensko J.

Napsaly: 
Irena Bajzová, Adéla Kotrlová, 
Denisa Skýpalová - Malá Lipta
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Liptál patřil dětem

42. MFF Liptálské slavnosti 24.  - 30. srpna 2011
Středa  24.8.2011, čtvrtek 25.8.2011 a pátek 26.8.2011

Příjezd zahraničních souborů a vystoupení ve městech a obcích regionu 
(Vsetín, Všemina, Hovězí)

Pátek 26. 8. 2011 
19.00 Družební večer pro všechny příznivce Liptálských slavností 

Sobota 27. 8. 2011    
10.00 Zahájení řezbářských dnů - Kulturní areál
10.30 Výstava k 650. výročí založení obce Liptál 
11.30 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostkou obce Liptál
14.00 Svět dětských písní a tanců - hlavní dětský program
15.30 Soubory se představují - blok zahraničních a domácích  souborů
16.30 Letem světem věkem - seniorský program 
18.00 Soubory se představují - blok zahraničních a domácích  souborů
19.30 Zazpívejme  si s …..
20.30 „Liptál  slaví” - GALAPROGRAM k založení obce Liptál
23.00 OHŇOSTROJ
23.15 Taneční zábava

Neděle 28.8.2011
08.30 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele
10.00 Bohoslužby v Českobratrském evangelickém kostele
13.30 Slavnostní defilé obcí
14.30  Koncert dechové hudby Liptalanka 
15.00 GALAPROGRAM 42. ročníku MFF LS 2011

Účast na letošním ročníku přislíbily soubory z Bulharska, Chorvatska, Ruska, 
Mexika, Brazílie, Itálie, tři soubory ze Slovenska - Trenčín, Martin, Skalica, a mno-
ho domácích.

Za krásného slunného počasí se ve 
dnech od 10. 6. do 12. 6. 2011 v pří-
rodním kulturním areálu v Liptále 
konal  již 24. ročník Dětských folk-
lórních dnů. Stejně jako v předcho-
zích letech, tak i letos, převzali záštitu 
nad celým festivalem paní Alena Ga-
jdůšková, místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR a pan Libor Lukáš, 
statutární náměstek hejtmana Zlín-
ského kraje. Při této příležitosti bylo 
vzpomenuto 650 let od první písemné 
zmínky o obci a Dětské dny jsou jed-
ny z mnoha akcí, které se k tomuto vý-
ročí konají.

Festival byl zahájen otevřením výsta-
vy s názvem „…JSME TU S VÁMI…“, 
kterou připravily děti z Dětského domova 
a Základní školy Liptál. V sobotu nepři-
šel na řadu jenom folklór. Ukázku dravé-
ho ptactva mohly spatřit děti u myslivec-
ké chaty v podání ČSOP Hošťálková. Děti 
mohly poznat jejich velikost, hebkost 
a krásu. Poté se na pódiu objevil kouzel-
ník DUO Waldini. V této magické show 
nechyběly děti, které se staly aktéry kou-
zelnických experimentů. Odpoledne začal 
hlavní dětský program, v němž se před-
vedly tyto soubory: Trnečka a Maryjánek 
ze Zlína, Malý Vsacánek ze Vsetína, CM 
Jiřího Nechanického a v neposlední řadě 
domácí soubor Malůšátka a Malá Lipta. 
Součástí programu byla i soutěž „O Lip-
tálského ptáčka zpěváčka“. V této soutě-
ži, v jedné celkové kategorii, bylo 1.místo 
uděleno Helence Vajdákové – Maryjánek 
Zlín a na druhých místech se umístili To-
mášek Gojný – Malá Lipta Liptál a Jan Vi-
čík – CM Valášek Zlín. Večer FOS LIPTA 
uspořádala trošku z jiného soudku 1. ven-
kovní rockovou zábavu.

V neděli mohli být spokojeni nejenom 
děti, ale i jejich rodiče, zejména tatínkové. 
Doprovodný program připravilo SR při 
ZŠ Liptál vystoupení leteckých modelá-
řů. Poté následoval zásah policejních psů 
a ukázka zásahového vozidla. Odpoledne 
patřilo opět dětem na pódiu. Tohoto pro-
gramu se zhostily soubory: Malá Rusa-
va z Bystřice p. H., Vizovjánek z Vizovic, 
Děcka z Hošťálkové, Valášek z Horního 
Lidče, CM Kyčerka z Velkých Karlovic, 
CM Kotula z Nového Hrozenkova a sa-

mozřejmě nesměly chybět děcka z Ma-
lůšat a Malé Lipty. I v neděli si děti mohly 
zazpívat „ O Liptálského ptáčka zpěváč-
ka“. Soutěž byla rozdělena do dvou kate-
gorií. V první kategorii(6-9let) se umístili 
tito zpěváčci: 1. místo Terezka Jakubíko-
vá – MŠ Hošťálková, 2. místo obsadila 
Anička Mrlinová – Malůšata Liptál a 3. 
místo bylo uděleno Klárce Šimkové – Vi-
zovjánek Vizovice. V druhé kategorii(10-
13let) stáli na stupních vítězů tito zpěváč-
ci: 1. místo Pavlík Mrlina – Malá Lipta 
Liptál, 2. místo Andrejka Maršalíková – 

Valášek Horní Lideč a 3. místo Pavlínka 
Vráblíková - Malá Lipta Liptál.

Věříme, že všichni návštěvníci tohoto 
festivalu byli spokojeni. Hlavně děti, kte-
rým tento víkend patřil. Nesmíme opo-
menout poděkovat všem organizátorům 
a hlavně sponzorům, kteří se na této akci 
aktivně podíleli. Zároveň děkujeme všem 
účinkujícím za skvělé výkony a připo-
menutí zvyků a lidových tradic. Těšíme 
se na další ročník a již teď vás zveme na      
42. Mezinárodní folklórní festival tady 
u nás v Liptále!            Jarka Hrádková
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Životní jubilea
ČeRveneC - SRPen - ZÁŘí  2011

60 let
červenec Navrátil Karel, Na Špici
  Kubíčková Marie, Pod Hranicí
  Kovářová Anna, Dolansko
září  Cedidlová Lydie, Dolansko
  Kirchner Jaroslav, Hořansko
  Tomečková Marie, Dolansko

65 let
červenec Mědílek Zdeněk, Hořansko
srpen  Běťák Jan, Dolansko

70 let
červenec Vodák Metoděj, Na Špici
  Hnátek Pavel, Kopřivné
  Chmelařová Marie, Na Špici 

75 let
červenec Žůrková Mária, Dolansko
  Vaculík Jan, Na Špici
září  Čala Antonín, Střed
  Fendrychová Věra, Dolansko

80 let
červenec Horká Jiřina, Lopuník
září  Křupalová Zdenka, Škurňův dvůr 

81 let
srpen  Dědek Viktor, Střed

82 let
červenec Šimarová Rút, Hořansko
  Bařina František, Pod Hranicí
  Vychopeň Josef, Výpusta
září   Chmelařová Ludmila, Hořansko

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

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

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

89 let
červenec Sušňová Anežka, Hořansko

92 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

sňatky 2011 
duben  Kubíková Eva, r. Chmelařová, Na Špici.

odhlášeni 
březen  Mrnůštík Jaromír, Hořansko
  Staňková Michaela, Střed
květen  Ing. Smilková Květoslava, Dolansko

Přihlášení 2011
duben  Poláchová Danuše, Střed
květen  Komorek Jaroslav, Lopuník
červen  Kalus Radek, Hořansko
  Lišková Martina, Hořansko

narozeni 
březen  Podrazil Šimon, Střed
  Potěšil Martin, Dolansko 
  Obadal David, Dolansko
  Mikuš Václav, Dolansko
duben  Řádková Sára, Na Hranici
květen  Kubík Adam, Na Špici

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
duben  Laštovica Jaroslav, Baťková
květen  Vaculíková Marie, Háj 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika

vzPomínky

Vzpomínáme s láskou a úctou nedožitého devadesátého výroč-
ní narození našich rodičů

pana Josefa Mrnuštíka
(*24. 8. 1921, +12. 6. 2000)
a paní Elišky Mrnuštíkové
(*15. 9. 1921, +4. 8. 2008) 

z Liptálu – Dolanska.
Eliška Smilková a Jarmila Novosadová, dcery s rodinami.
 

Už nikdy se nebudeš na nás smát, 
už nikdy Ti nebudem k narozeninám přát.
Prázdná jsou místa, kde zněl Tvůj hlas,
vzpomínky na Tebe, tatínku, zůstanou v nás.

Dne 13. března 2011 jsme vzpomněli 6. výročí 
úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka, pana
Jana Gerži z Liptálu č.p. 10.

Dne 27. června 2011 by se dožil 80 let.
Všem, kteří jste ho znali, měli rádi a vzpomenete s námi, dě-
kujeme. S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové a dce-
ry s rodinami, vnoučata a sestra s rodinou.
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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
(Naleznete  i na www.liptal.cz)    Zpracovala Jana Vráblíková

Změna programu vyhrazena !

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE – 2011
Datum Den Název akce Pořadatel Kde
Celoročně Humanitární sbírka děti 0-15 let o.s.Pomoc bez hranic, L.Obadalová L.Obadalová,388
každé po,čt ZUMBA cvičení M. Šťastná, Liptál ZŠ, KZ
každé út,čt KARATE Alcedo Vsetín KZ
01.07. pa Sousedské posezení - 650 let obce OÚ Liptál a spolky KA
02.07. so Hasičská soutěž SDH Liptál areál TJ, KA
05.07. út Pálení hranice-sv. Jana Husa ČCE Liptál ???
16.07. so Zábava Promile skupina Promile KA
17.07. ne Farmářský trh obec KA
23.07. so Zábava KVN Liptál KA
30.07. so Myslivecký výlet MS Brdisko Liptál Chata MSB
19.08. pá VI. Finální rozstřel 2011 - zábava Klub volejbalových nadšenců Liptál KA

20.08. so 21. zlínský sraz historických vozidel Veteran Car Club Zlín, o.s. Otroko-
vice

průjezd - střed  
obce

24.08.
až
29.08.

st MFF 42. Liptálské slavnosti 2011
Výstava k 650 výročí obce Liptál

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

--
po

24.09. so Soukromá akce - svatba Jančovi, Všemina KZ
24.09. so Cvičení - dálková doprava vody Vartovna SDH Liptál KA
08.10. so Sraz Lipťáků Miroslav Vaculík KZ

POZVÁNKA
u příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky 

o obci Liptál Vás srdečně zveme na 

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
v pátek 1. července 2011 do přírodního kulturního areálu 

v Liptále.
PROGRAM:

16:00 Úvod - slovem provází Mgr. Marie Machalová
  Vystoupí: - dechová hudba Liptalanka
   - děti Mateřské školy Liptál
   - hasičský dorost Liptál
17:00 Zahájení  - státní hymna, uvítání starostkou obce
  Vystoupí: - děti Základní školy Liptál
   - oddíl Karate Liptál
   - cimbálová muzika Vincúch Val. Klobouky
   - Folklorní sdružení Lipta Liptál 
   - ženský pěvecký sbor Rokytenka
   - dechová hudba Liptalanka
19:00 Pozvání k tanci a poslechu
  Vystoupí: - hudební skupina Comeback Liptál
   - hudební skupina „1+1“ Liptál    

Pro všechny bude připraven guláš zdarma, i ostatní občerstvení zajištěno.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Věra Dostálová, starostka, a Zastupitelstvo obce Liptál
(Naleznete  i na www.liptal.cz)
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Ze základní školy Noc s Andersenem

Den otevřených dveří na naší skole

Velikonoční jarmark v ZŠ Liptál

Nebyl to apríl! Ve škole se 1. dubna 
opět po roce sešly pohádkové bytosti 
tentokrát z knížek Václava Čtvrtka, aby 
oslavily svátek všech příběhů s dobrým 
koncem. Křemílek a Vochomůrka nás 
převedli přes bedlový les a teď to ví už 
celá naše ves!!! 

Téhle akce se zúčastnila spousta ma-
kových panenek, víl, motýlů Emanuelů, 
vodníků, Rumcajsů  a oddíl pracovitých 
paní učitelek. Myslím si, že si to každý 
užíval, jak se patří. Všichni se „vyřádi-
li“ na stanovištích, na kterých čekaly po-
hádkové bytosti.

Já si ale osobně myslím, že se většina 
návštěvníků  těšila především na noc! 
Každá skupinka popadla baterky a šla 
se podívat, co je čeká v bedlovém lese. 
Museli vozit Křemílka a Vochomůrku 
na sáňkách, spočítat Rumcajsovi vosy, 

vozit se na jelenovi, aby lesem pro-
šli. Každá skupinka byla samozřejmě 
úspěšná a pak zalehla do svých vyhřá-

tých spacáků a všichni usnuli vyčerpá-
ním.

Eva Urbanová, žákyně 8. třídy

Tradici jednoho Dne otevřených 
dveří jsme na naší škole naplnili v so-
botu 26. března. 

Na tento den pozvaly děti své rodiče, 
ty starší spíše své kamarády, k nám do 
školy. Výuka probíhala podle středeč-
ního rozvrhu, a tak si všichni  návštěv-
níci měli možnost zvolit třídu, vyučova-
ný předmět a žáka, kterého by chtěli při 
výuce sledovat. Pozvání využily i děti se 
svými rodiči z okolních obcí, někteří se 
přímo rozhodli zapsat se k pokračování 
ve školní docházce v naší škole. 

Radostnou a pohodovou atmosféru 
částečně narušili naši bývalí žáci, kte-
ří se odmítali chovat jako hosté. Chodili 
do hodin pozdě, rušili výuku mluvením, 
takže někteří museli být host nehost vy-
kázáni ze školy. Navíc své mladší bývalé 
spolužáky uváděli do rozpaků předvádě-
ním všeho toho, co oni už mohou. Není 
divu, že v některých třídách na 2. stupni 

se učitelům nepracovalo dobře. Je to pro 
nás ponaučení pro příště. 

A na závěr malé upozornění pro nepří-
tomné žáky. Sobotní směnu absolvují ve 
středu před Velikonocemi a to v plném 

I v letošním roce navázala škola na tra-
dici jarmarků. Ten letošní, který se konal 
tuto neděli, byl ve znamení Velikonoc. 
Protože to byl v pořadí již druhý Veliko-
noční jarmark, bylo mnohem náročnější 
připravit program, který překvapí.  

Slavnostně vyzdobená škola přivítala 
asi 150 hostů z Liptálu i okolí. Valašský-
mi lidovými písněmi v podání cimbálo-
vé muziky Vizovský Jurášek pod vedení 
pana učitele Bambucha byl zahájen krát-
ký kulturní program. Zazpívali žáci 7. 

počtu vyučovacích hodin. Někteří tedy 
až do 15.00. Sobotní výuku vynechali 
bez závažného důvodu. Učitelům i všem 
přítomným dětem děkuji za odpovědný 
přístup a již teď se mohou těšit na tři dny 
velikonočních prázdnin.

Věra Halová, ředitelka školy

třídy a sourozenci Mrlinovi. Pavel Mrli-
na je na vystupování zvyklý, neboť účin-
kuje v divadelním představení Zlínského 
divadla. Jeho sestra Anička se umístila 
na třetím místě v okresním kole zpěváč-
ků. Paní vychovatelka Petra Pilná vyhlá-
sila vítěze tradiční soutěže ve sběru vy-
fouklých vajíček. Absolutní vítězkou se 
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Závěr kurzu tance a společenské výchovy
Taneční škola Mědílkovi ze Zlína má 

v Liptále další absolventy svého kurzu. 
Stali se jím žáci 9. třídy a dvě děvčata       
z 8. třídy, která pravděpodobě budou kurz 
absolvovat ještě jednou se svými spolužá-
ky příští rok.

Na závěrečném večírku v pátek 15. du-
bna ukázali svým příbuzným a zná-
mým, čemu se v jednotlivých lekcích 
naučili. A nebylo toho málo. Kromě 
klasických tanců si přišli na své i mi-
lovníci „moderny“.

A tak rodiče možná poprvé viděli mam-
bu a country.  Až na malé výjimky se zdá-
lo, že se všichni dobře baví. Příjemný ve-
čer vyvrcholil soutěží o nejlepší taneční 
pár a nejsympatičtější taneční dvojici. 

Poděkování za tento večer patří kro-
mě mistrů tance zmíněné taneční ško-
ly i rodičům, kteří umožnili svým dětem 
účast v tomto kurzu. Maminkám děkuje-

stala Eva Šťastná ze 3. třídy, která nasbí-
rala celkem 365 vajíček. Zajímavostí je, 
že doma nechovají slepice a rodina ne-
provozuje žádný podnik, ve kterém by se 
dala vajíčka spotřebovat. 

V připravených dílnách si malí i velcí 
vyráběli velikonoční ozdoby, pletli tatary 
nebo zdobili perníky, které v prodeji dí-
len v letošním roce bezkonkurenčně ved-
ly. Zdá se, že existuje nekonečně mnoho 
způsobů, jak pomocí skořápek tvořit veli-
konoční ozdoby – hosté si mohli zakoupit 
vajíčka zdobená ubrouskovou technikou, 
vajíčka na špejli, zajíčky z vajíček. K veli-
konočním hitům patřila miska s osením, 
papírové slepičky a kuřátka.

Také paní kuchařky nezahálely. Při-
pravily k občerstvení  tradiční veliko-
noční beránky a zajíčky, mazance i věn-
ce. Nejdříve byly vyprodány domácí 
žloutkové věnečky a čokoládová veliko-

noční vajíčka. Ani ti, kteří nemají rádi 
sladké, nepřišli zkrátka. K dostání byla 
plněná vejce nebo pohanková kaše se 
špekem a cibulí. 

Poděkování si zaslouží všichni za-
městnanci školy, kteří se jakýmkoli způ-
sobem podíleli na proběhu i úspěchu 

celé akce. Odměnu by zasloužili i rodi-
če, kteří pomáhali s prodejem výrobků 
a dobrot.

Náruče plné ozdob a rozzářené dětské 
oči všem byly odměnou za hodiny pří-
pravných prací. 

Věra Halová, ředitelka školy

Florbalisté ZŠ Liptál 
baráž zvládli

Vsetínská sportovní hala na Lapači 
hostila v úterý 5. dubna napínavá florba-
lová utkání. Hráči základních škol Liptál 
a Hovězí zde totiž v baráži bojovali o po-
stup do 13. ročníku první florbalové ligy 
starších žáků „O pohár Sdružení obcí 
mikroregionu Vsetínsko“.

vítězstvím družstva Liptálu také neroz-
hodný stav. O účastníkovi 13. roční-
ku první regionální ligy starších žáků 
ve florbalu, tak musely rozhodnout až 
samostatné nájezdy. Ze tří pokusů na 
obou stranách padla pouze jediná bran-
ka, která nakonec přinesla záchranu 
před sestupem do nižší soutěže florba-
listům Liptálu.

Jalovec 12.04.2011

V letošním ročníku první ligy skon-
čilo družstvo ZŠ Liptál na posledním 
místě a muselo bojovat o udržení v sou-
těži. Jeho soupeřem se stal celek ZŠ 
Hovězí, který naopak zvítězil v 2. regi-
onální lize. Baráž se hrála systémem na 
dvě utkání po 2 x 10 minutách. V prv-
ním zápase se více dařilo hráčům Ho-
vězí, kteří vybojovali výhru 0 : 1. Dru-
hé klání přineslo napínavou podívanou 

me za vynikající občerstvení a paní uči-
telce Smolíkové za práci se třídou. Léta 
práce začínají nést své ovoce. První spo-
lečenskou událost zvládli naši absolventi 
na jedničku. Možná i oni sami byli pře-

kvapeni tím, jaká se s nimi stala změna. 
Společenské šaty, příjemné vystupování 
a milý úsměv, to se u dnešních patnácti-
letých moc nenosí. Doufejme, že na svoji 
proměnu nezapomenou. 
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Závody 
v jízdě zručnosti 
malých cyklistů

V minulém týdnu se trochu umoud-
řilo počasí, a tak se mohl uskutečnit 
na naší ZŠ Den Země. Po několika-
denní přípravě mohlo v pátek 3.6. vše 
vypuknout. Po první vyučovací hodi-
ně se třídy I.stupně rozešly na předem 
určená stanoviště, kterých bylo celkem 
osm. Na stanovištích se žáků ujali je-
jich nejstarší spolužáci, kteří jim pře-
dali instrukce a mohlo se začít. Někte-
rá stanoviště byla zaměřena k ochraně 
životního prostředí (třídění odpadu, 
víme, co jíme), jiná sloužila jako zába-
va (ochutnávka jídel) nebo soutěž (Sa-
hara). Vše proběhlo ve výborné náladě, 
bez velkých stresů a za krásného po-
časí. Žáci 1. stupně byli nadšení z ne-

Den Země 
na ZŠ v Liptále

10. června 2011, v den 69. výročí vy-
hlazení středočeské obce Lidice, jsme 
uspořádali cyklistické závody zručnosti 
našich nejmladších žáků. 

Slavnostní vyhlášení vítězů pak pro-
běhlo u naší „ Lidické trnky “ v atriu 
školy. 

Připomněli jsme si, že stejná švestka 
roste od června 2007 pod Růžovým sa-
dem v Památníku Lidice, kousek od sou-
soší lidických dětí - Památníku dětských 
obětí války.  

Blahopřejeme vítězům a poraženým 
vzkazujeme: neseďte o prázdninách za 
pecí a trénujte!! 

Vy, co riskujete nejen na silnici, dávej-
te pozor, ať neskončíte v nemocnici! 

Ať si příště můžeme všichni společně 
zakřičet naše cyklistické heslo:  

NA KOLE UŽ JEZDÍM HRAVĚ!! 
VŽDYCKY S PŘILBOU NA SVÉ HLA-
VĚ! 

Více fotografií na: http://skolaliptal.
rajce.idnes.cz/  

Petra Pilná, 
vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál 

Pořadí Jméno Čas Pořadí Jméno Čas
1.třída 1 Melichaříková Michaela 2,21 1 Sommer Jakub 1,02
    2 Hüttl Marek 1,08
    3 Koutný Josef 1,10

2.třída 1 Vinklerová Klára 0,51 1 Freund Roman 0,50
 2 Valchářová Veronika 0,52 2 Škrabánek Štěpán 0,53
 3 Zgarbová Kristýna 1,00 3 Fojtík Vít 0,58

3.třída 1 Šťastná Eva 0,51 1 Daňa Radek 0,46
 2 Bařinová Nela 1,00 2 Bartozel Adam 0,53
 3 Chmelařová Jana 1,05 3 Vašička Michal 0,57

4.třída 1 Kuropatová Kateřina 0,52 1 Kuropata Daniel 0,46
 2 Kostková Lenka 0,56 1 Mikulec Tomáš 0,46
 3 Kováčová Michaela 1,01 2 Košut Matouš 0,50
    3 Holík Jan 1,14

Dopravní soutěž zručnosti se pro letošní školní rok uzavírá těmito výsledky: 

tradičního vyučování a již dnes se těší 
na pokračování v příštím roce. Na zá-
věr je třeba pochválit žáky deváté třídy, 

jak se na svých stanovištích spolehlivě 
zhostili svých úkolů.
Tomáš Sobotka, školní koordinátor EVVO
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Z mateřské školy Jarní slavnost
Na první jarní den jsme tradičně vy-

nesli Morenu a letos to opravdu „zabra-
lo“ – jaro začalo.

Společně  s rodiči jsme uklidili zahra-
du včetně spálení větví ze tří pokácených 
smrků, které ostály příliš blízko budovy 
a stínily dovnitř. Také jsme upravili terén 
v okolí houpadel, nabílili studnu a natře-
li dřevěný plot.

Zahrada a pobyt na ní se nám tak za-
líbil, že jsme se rozhodli uspořádat jarní 
slavnost venku. Počasí bylo sice trochu 
nestálé, ale ten den nám to docela vyšlo. 

Děti svou jarní pohádkou doplněnou 
básněmi, písněmi i tanečky provedly ro-
diče činnostmi od začátku roku, a pak 
se společně pustili do různých „prací“ 
na zahradě. Malovali jarní louku na plát-
no nebo na studnu, tkali proutěnou ro-
hož, tvořili zajíčky a slepice ze sena nebo 

se učili plést tatar. Nechybělo ani tradič-
ní občerstvení u ohně.

Jen škoda, že počasí nevydrželo déle 
a vítr a studený déšť slavnost ukončil. 

„Pohádková cesta s vyprávěním starého stromu“
   Pohádková cesta, kterou jsme s pomo-

cí rodičů připravili na oslavu Dne dětí vlo-
ni měla velký úspěch, a proto jsme se roz-
hodli pozvat teď i děti ze základní školy 
a zapojit do přípravy i některé místní spol-
ky. Oslovili jsme Spolek dobrovolných ha-
sičů, Český svaz ochránců přírody Var-
tovna a Myslivecké sdružení Brdisko.

Letošní „Rok stromů“ motivoval naši 
pohádkovou cestu jako „příběh starého 
stromu“, který toho již mnoho viděl a zažil 
a děti se tak spolu s rodiči vydaly „na ces-
tu jeho vyprávění“.

Na začátku cesty dostalo každé dítě „li-
pový list“, kde se postupně značilo plnění 
úkolů a rodiče nebo větší děti ze základ-
ní školy „Průvodce“ s popisem všech sta-
novišť. 

„U starého stromu“ pod červeným bu-
kem před zámkem poznávaly děti druhy 
stromů a jejich plody, „U dráčka Hasíka“ 
u požární zbrojnice zkoušely zkrotit vodu 
a namířit na cíl, 

„U vodníka“ poznávaly, co do vody ne-
patří a chytaly rybičky, „U smutné prin-
cezny“ měly za úkol ji rozveselit, „U mys-
livce a Karkulky“ poznávaly různé druhy 
ptáků a také si prohlédly  vycpaná zvířát-
ka, „U Rumcajse a Manky“ házely šiškou 
na cíl a zkoušely chodit ve velkých Rum-
cajsových botách, „U čarodějnic“ muse-

ly posbírat a roztřídit rozházené odpadky 
a „U loupežníků“ poznávaly zvířátka, kte-
rá v lese žijí a také, co všechno je ze dře-
va vyrobené. 

Na konci cesty na zahradě školky měly 
děti poslední úkol – zasadit starému stro-
mu nového kamaráda. A tak si děti v kvě-
tináčku odnášely smrček, o který se budou 
starat a někde si ho doma zasadí.

Za splnění všech úkolů si děti z pyt-
le vytáhly odměnu – plyšáčka nebo jinou 
drobnost.

Další odměnou pak byla báječná zába-
va s klaunem Bembelínem a kocourkem 
Matýskem, kteří hráli, zpívali, připravova-

li soutěže a bavili děti až do večerních ho-
din a také zábavné hry na hřišti, které pod 
vedením ředitelky ZŠ paní Halové připra-
vili větší chlapci ze školy.

K dobré pohodě a příjemnému posezení 
přispělo kromě konečně vydařeného poča-
sí i výborné občerstvení a fairtrade káva.

Děkuji všem rodičům, učitelkám, za-
městnancům naší školy a dalším příz-
nivcům, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravách a průběhu této Po-
hádkové cesty.

Děkuji, bez Vás by děti nemohly prožít 
tak báječné odpoledne !

Eva Krausová,ředitelka MŠ Liptál
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Sázení lip

Slet čarodějnic

Terénní pobyt na Hájence v Semetíně

Ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody Vartovna jsme se v ne-
děli 17. dubna  zapojili do výsadby lip 
před mateřskou školou. Děti se na tuto 
akci již dlouho před tím připravovaly. 
Sledovaly kácení starých stromů a malo-
valy stromy, které nám tady vyrostou.

Z těchto výkresů jsme pak při sáze-
ní vytvořili na chodníku před školkou 
výstavku.  

V pátek 29.dubna dopoledne se na za-
hradě mateřské školy slétli malí čaro-
dějové a čarodějnice, aby absolvova-
li čarodějnickou školu. Učili se čarovat 
s bylinkami, připravovat kouzelný lek-
tvar a vyzkoušeli své umění při jízdě na 
koštěti. Samozřejmě nechyběl ani čaro-
dějnický tanec kolem ohně. 

Den dětí oslavily všechny děti z naší 
školky na Hájence v Semetíně, kde pro 
ně zaměstnanci Alceda připravili pes-
trý program. Na procházce v lese si 
vytvořily barevnou paletku z přírod-
nin, odvahu a šikovnost si vyzkoušely 
na zajímavé překážkové dráze, vodní 
breberky pozorovaly přímo v jejich při-
rozeném prostředí a nakonec si zahrály 
zajímavé hry na hřišti.

I přes nepříznivé počasí byla stá-
le dobrá nálada, děti se vyřádily a kdo 
měl gumáky mohl vyzkoušet potůček 
i kaluže.

Den otevřených dveří a zápis do MŠ
S žádostí o přijetí přišlo letos poprvé víc dětí než jsme mohli přijmout.
Zájem o docházku do naší mateřské školy mělo 25 dětí a přijmou jsme mohli 

jen 20. Podle stanovených kritérií však byly přijaty hlavně  děti s trvalým poby-
tem v Liptále.

Svátek maminek
Na začátku května jsme spolu s ma-

minkami a babičkami oslavili jejich 
svátek.

Každá třída si připravila pestrý pro-
gram s básničkami, písněmi a tanečky 
a také působivou dramatizaci pohád-
ky „O poslušných kůzlátkách“. Na zá-
věr dostaly maminky od dětí vlastno-
ručně vyrobené dárečky a nechybělo 
ani bohaté občerstvení.
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Z Dětského domova a ZŠ Liptál Galaxie Zlín
Celá naše rodinná skupinka se jedno 

krásné nedělní odpoledne vydala do zá-
bavního parku ve Zlíně – Galaxie.

Je to hala, kde se nachází spousta atrak-
cí, které nabízejí nezapomenutelné zážit-
ky nejen pro děti, ale i pro dospělé. Každá 
z atrakcí představuje jinou planetu či ga-
laxii. Za jediné odpoledne jsme tak usku-
tečnili dobrodružnou cestu vesmírem. Ze 
všeho nejvíce se nám líbily trampolíny, 
skoky v nafukovacích atrakcích, jízda na 
tříkolkách, kolech a koloběžkách, průlez-
ky, skluzavky, bazén plný míčků a taky 
výborné občerstvení. Tetám se nejvíce lí-
bily masážní křesla J.

Všem vřele doporučujeme a my se 
moc těšíme na další návštěvu. Ondra, Gabriel, Anička, Monička, Petřík, Terezka, teta Pavla a teta Anička

Koncert skupiny 
Maxim turbulenc

Dne 27. 03. 2011 jsme se díky nada-
ci Graddo zúčastnili dětského programu 
skupiny Maxim Turbulenc ve Zlíně.

Moc se nám tento koncert líbil a dou-
fáme, že budeme moci shlédnou další 
úžasné koncerty a představení.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat 
nadaci Graddo a hlavně JUDr. Cachovi.

Děkujeme 
děti DD a teta Pavla Valchářová

ČSOP  Vartovna Liptál
Nedělní odpoledne 17. dubna 2011 pa-

třilo výsadbám nových dřevin v obci 
Liptál. Podél cesty v centru obce, u míst-
ní mateřské školky, se sadilo 8 nových 
lip srdčitých. Výsadba těchto dřevin byla 
realizována v rámci projektu „Úprava 
návsi v obci Liptál“, na jehož realizaci 
získalo občanské sdružení ČSOP Var-
tovna Liptál finanční prostředky z gran-
tového programu Nadace Partnerství. 
Veřejné výsadby se zúčastnili obyvate-
lé obce. Budovu školky během výsadby 
vyzdobily obrázky stromů, které nama-
lovaly děti. 

Další dřevina se objevila také u zámku, 
kde byl vysazen liliovník tulipánokvětý. 
Dva duby letní byly vysazeny místo kon-
strukce letního kina, u kulturního areá-
lu. Výsadbu těchto dřevin finančně zajis-

tila obec Liptál. Lesy ČR, Správa Vsetín 
pak podpořila výsadbu dvou javorů u ko-
liby. Celkem bylo samotnými obyvateli 
naší obce vysazeno 13 nových dřevin. 

Děkujeme všem zúčastněným a také 
dechové hudbě Liptalanka za příjemné 
„pracovní“ odpoledne.

Věra Jašková, ČSOP Vartovna Liptál
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Úspěchy našich občanů
Hejtman předal dvě vyznamenání

Nejlepší český dřevorubec? Jan Svoboda z Liptálu

Záslužným vyznamenáním II. stupně, 
pamětním listem a dárkovými předmě-
ty hejtman Stanislav Mišák ocenil dlou-
holeté zásluhy na zvyšování zájmu dětí 
o lidové tradice a kulturní aktivity paní 
Věry Haluzové. 

Za dlouholeté působení v uměleckých 
oborech pak převzal ocenění Vladislav 
Jurčák.

Věra Haluzová se narodila v roce 
1924 a již padesát let působí ve folklor-
ním hnutí jako uznávaná autorita v ob-
lasti dětského folkloru, čistoty nářečí 
a krojů, stejně jako přirozeného taneční-
ho projevu dětí na jevišti. Celý svůj ži-
vot věnovala působení v dětských sou-
borech a činnosti porotkyně v soutěžích 
a přehlídkách dětských souborů, práci 

na tvorbě scénických pásem a scénářů 
pořadů folklorních souborů.

Vladislav Jurčák se narodil v roce 
1932 a patří mezi propagátory a patrio-
ty regionu. Vladislav Jurčák na svoji dří-
vější zálibu a tvorbu ve fotografii navázal 
ve své práci drobnými kolážemi s vyso-
ce kvalitním nápadem známkové tvor-
by. Za posledních 16 let vytvořil více 
než 580 těchto drobných výtvorů s pod-
textem Valašského království, Zlínského 
kraje či ČR. Ve svém díle ztvárňuje pře-
devším osobnosti české kultury, sportu 
a politického života. 

(Okno do kraje, prosinec 2010)
Obě osobnosti jsou i v Liptále dobře 

známy. 
Paní Věra Haluzová je i se svým man-

Liptál, Mikulov – Čtyřiadvacetiletý 
Jan Svoboda z Liptálu se stal pošesté 
v řadě mistrem České republiky v dře-
vorubeckém sportu. Zlato vybojoval 
v neděli před třemi tisícovkami diváků 
v amfiteátru v Mikulově. 

 „Celý závod jsem byl poměrně v po-
hodě. Nervozita přišla až před poslední 
disciplínou, kdy se řeže motorovou pilou 
s extrémně silným motorem, tam může 
přijít velmi lehce diskvalifikace,“ popsal 
Svoboda.

Stejně jako v minulých letech se závo-
dilo v řezání speciální motorovou i ruční 
pilou a v přesekávání stojícího a ležícího 
kmene. Letošní novinkou bylo přesekává-
ní stromu z prkna umístěného v třímetro-
vé výšce. Na zdolání jednotlivých disciplín 
závodníkům obvykle stačí jen pár vteřin.

„Vyhrát bylo těžší než v předchozích 
letech. Borci, které jsem porazil, totiž 
trénovali dost usilovně. Bylo to znát,“ 
usmál se Svoboda.

Obvyklý šampión se prosadil v kon-
kurenci dalších jedenácti siláků. „Je-
ho vítězství bylo jednoznačné, napro-
sto dominoval už v polovině soutěže,“ 
řekl mluvčí organizátorů Kryštof Ša-
backý.

Nedělní závod nejenže potvrdil, že Va-
lašsko má nejlepšího dřevorubce v zemi, 
ale také odkryl tajenku, kdo bude 3. září 

v Holandsku reprezentovat Českou re-
publiku na mistrovství světa.

Nominaci si vybojovali vítězstvím 
v jednotlivých disciplínách: Martin Ko-
márek (tradičně Standing Chop), Jan 
Svoboda (Single Buck), Karel Diviš (Un-
derhand Chop) a Leoš Klíma (Stock 
Saw) a pátým náhradníkem je Jan Waw-
rů. V individuálním závodě nastoupí 
Martin Komárek.

A jak se mladý muž z nevelké obce 
na Valašsku dostal až do reprezentace 
v dřevorubeckém sportu? ,,Po základ-
ní škole jsem studoval Střední lesnickou 
školu v Hranicích na Moravě. Lesnic-
tví mě přitahovalo, četl jsem nejrůzněj-
ší tématické časopisy. V patnácti letech 
se mi do rukou dostal časopis, ve kterém 
byly fotografie z dřevorubeckých závo-
dů,“ popsal borec z Liptálu.

Jeho aktivní dřevorubecká kariéra zača-
la v roce 2004. Nastartoval ji email, který 
v průběhu jeho studií v Hranicích přišel 
jednomu z profesorů. „Odesilatelem byl 
patron a česká i evropská špička v tomto 
sportu Martin Komárek. Pořádal v Har-
rachově první tréninkový camp, který 
vždy předchází samotnému mistrovství, 
a hledal vhodné adepty,“ prozradil mla-
dý dřevorubec. Za vynikající výkon, kte-
rý tehdy sedmnáctiletý mladík předvedl, 
si ihned vysloužil nominaci do národní-

ho výběru. Nyní už se dřevorubeckému 
sportu věnuje šestou sezónu.

Dřevorubecké klání se skládá z šes-
ti disciplín, které jsou velmi náročné 
na fyzičku, ale také na techniku. „Mou 
nejoblíbenější je takzvaný Underhand 
chop, neboli přesekávání ležícího kme-
ne. Naopak za nejtěžší disciplínu ze své-
ho pohledu považuji standing chop, což 
je přesekávání stojícího kmene,“ pood-
halil Svoboda.

Dalšími disciplínami, které musí kaž-
dý závodník na soutěži dřevorubců zvlád-
nout, jsou obyčejné řezání ruční pilou 
zvané single buck, přesekávání kmene 
z prkna neboli springboard, řezání klasic-
kou motorovou pilou a také takzvané hot 
saw, což je řezání pilou s extrémně silným 
motorem. ,,Pro úspěch při soutěži je sa-
mozřejmě nejdůležitější být pokud možno 
co nejlepší ve všech disciplínách,“ pozna-
menal šestinásobný mistr.

Od dřevorubeckého náčiní si Jan Svo-
boda neodpočine ani v pracovním živo-
tě. „Potřebuji mít stále blízko k přírodě. 
Proto jsem také opustil vysokoškolská 
studia a dal se na dráhu živnostníka. 
Zabývám se arboristikou a stromolezec-
tvím neboli rizikovým kacením stromů,“ 
řekl mladý lesník.

Valašský deník, 31.5.2011, 
A. Buršíková

želem dlouholetou návštěvnicí liptálských 
folklórních slavností. Pan JUDr. Jan Ha-
luza, vynikající sportovec a první trenér 
Emila Zátopka. Jako významný funkcio-
nář strany lidové byl v roce 1948 zatčen 
a odsouzen k šesti letům vězení, byl věz-
něn v Jáchymově. Po roce 1989 pomáhal 
s obnovou TJ Orel. I v 96 letech je stále 
aktivní v Konfederaci politických vězňů. 
V říjnu roku 2010 obdržel z rukou prezi-
denta republiky Václava Klause Řád To-
máše Garrigua Masaryka.

Stejně, ne-li lépe, je v Liptále znám pan 
Vladislav Jurčák, mezi liptálany zván 
Laďa. Aby také ne! Za dlouhá pracovní 
léta ve výrobním družstvu Lipta je i on 
v Liptále  „jako doma“. Ani jeho práce 
nám nejsou cizí. V roce 2008 během Lip-
tálských slavností vystavoval své známky 
na tradiční výstavě na obecním úřadě. Pro 
velký zájem byla tehdy výstava prodlou-
žena téměř o 14 dnů.      Jana Vráblíková
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Jen co roztál zbytek sněhu a trochu 
oschla cesta, sešli se naši malí hasiči 
před zbrojnicí, aby začali pečlivě tréno-
vat na blížící se obvodové kolo Hry Pla-
men. Pravidelně každou sobotu a úte-
rý se mladší i starší žáci scházeli, aby se 
buď naučili novým dovednostem, nebo 
se zdokonalili v tom, co už uměli.

Pro mladší žáky to ale nebylo nic jed-
noduchého, protože do kroužku přišli 
teprve v létě loňského roku. Na podzim 
se sice leccos naučili, ale při zimní pau-
ze většinu věcí zapomněli. A tak pilně 
běhali s proudnicemi, rozhazovali a mo-
tali hadice, překonávali různé překážky 
a hlavně si užívali spoustu srandy, která 
k hasičině prostě patří.

Co se týká starších žáků, tak ti už mají 
všechny disciplíny, jak se říká „na háku“. 
Jak by taky ne, když trénují doslova od-
malička. A tak si zjistili nejlepší výkony 

v jejich kategorii a snažili se je překo-
nat. Nebylo to nic lehkého, ale mnoho-
krát na  trénincích přepsali, alespoň své 
vlastní rekordy.

Jarní trénování uteklo jako voda 
a než jsme se nadáli, měli jsme tu sobo-
tu 7. května a první závody letošní se-
zóny. Ráno, už před sedmou hodinou, 
někteří mladí hasiči netrpělivě přešla-
povali před hasičskou zbrojnicí a čeka-
li na ostatní členy družstva. Pak už nám 
nezbývalo nic jiného, než naše malé ha-
siče obléct do dresů, posadit do hasič-
ského auta a vyrazit s nimi do nedale-
kého Semetína. 

Po příjezdu naši nejmenší vyrazili 
na dráhu, aby si naposledy prošli každou 
z disciplín, ujistili se, kde se mají posta-
vit a kde budou co dělat. Pak už jen roz-
cvička, nástup, krátká porada vedoucích 
a dlouho očekávané odstartování první-

ho družstva bylo tady. Čekání na každou 
disciplínu bylo vždy dlouhé, ale malí ha-
siči se bavili různými hrami nebo sledo-
váním ostatních družstev. Když ale ko-
nečně přišli na řadu, tak nezklamali. 
Sice čas nebyl mistrovský, ale bylo vi-
dět, že se snažili a nikde neudělali chy-
bu. Po všech čtyřech disciplínách, které 
běhají mladší žáci, se ta naše drobotina 
umístila na 6. místě. 

Co se týká starších žáků, zaslouží si 
potlesk. I přes nenadálé onemocnění jed-
né z žákyň a doplnění družstva mladší-
mi žákyněmi se se vším nebojácně po-
prali a obsadili krásné 3. místo, které jim 
zajistilo postup do okresního kola v Hor-
ním Lidči. Takto úspěšně naši mladí ha-
siči odstartovali letošní rok. Nezbývá 
nám nic jiného, než jim popřát sezónu 
bez úrazů, plnou radosti a úspěchů. 

Tereza Obadalová, instruktorka MH

Začátek nové hasičské sezóny     HASIČI

Historicky první utkání mezi Hořan-
skem a Dolanskem je za námi. Za slun-
ného sobotního odpoledne oba týmy na-
stoupily do zápasu s velkým odhodláním 
porazit toho druhého. Bylo vidět, že hrá-
či berou utkání zodpovědně. Všichni se 
snažili aspoň trochu se rozcvičit (někteří 
na hřišti, někteří v bufetě).

Utkání začalo v 15.00 hvizdem hlav-
ního rozhodčího Viléma Axmana. Prv-
ní minuty utkání byly opatrné, oba týmy 
se seznamovaly s terénem i s míčem. 
Po tomto klidném začátku zavelel kapi-
tán Hořanska Milan Gavenda do útoku 
a Hořansko začínalo získávat na převa-
ze a zbytek prvního poločasu už byl v je-
jich režii. I proto skončil první poločas 
3:1 ve prospěch Hořanska. 

Do druhého poločasu udělal kapitán 
Dolanska Aleš Melichařík velké změ-
ny v kádru. Přeskupil své hráče a hned 
to bylo znát na hře. Dolansko se po-
malu začalo dostávat do útoku 
a brzy převzalo otěže zápasu. 
Nakonec po devadesáti mi-
nutách byl stav nerozhodně 
3:3. O vítězi musely tedy roz-
hodnout penalty.

Kapitáni i rozhodčí se domluvili 
na jedenácti pokutových kopech každé-
ho týmu. Jako první se postavili k míči 
hráči z Dolanska. Kopání pokutových 
kopů bylo velice napínavé, po skončení 
jedenácté série byl stav nerozhodný 6:6 
a muselo se kopat dál. Opět se postavil 
k míči hráč z Dolanska, který svůj poku-

tový kop proměnil a Dolansko šlo do ve-
dení 7:6. Poté se postavil k míči hráč 
z Hořanska, který svůj pokutový kop ne-

dal. Bylo rozhodnuto!
Vítězem historicky první-
ho utkání mezi Hořanskem 
a Dolanskem se stalo DO-
LANSKO.
Krásný pohár se jménem 

historicky prvního vítěze - 
Dolanska, je umístěn ve vitríně 

od pípy vpravo v restauraci U Kles-
ků. Fotky z utkání Hořansko vs. Dolan-
sko jsou umístěny na www.fkliptal.cz 
nebo na www.liptal.cz, Odkazy na fo-
togalerie.

Ing. Milan Daňa, 
předseda FK Liptál

O vítězi Hořansko vs. Dolansko rozhodly až penaltySPORT

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v naší obci došlo v uplynulých dnech 

k několika krádežím 
zahradní techniky a dílenských strojů přímo z garáží rodinných domů. 

Prosíme Vás tedy o obezřetnost. 
Kontrolujte a dobře si zabezpečte svůj majetek 

proti nevítaným "návštěvníkům".
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Fotbalový A-tým se zachránil ve III. třídě
Tak i fotbalová sezona mužů ve III. tří-

dě skončila. Byla to velmi těžká sezona 
pro celý fotbalový Liptál. Přitom pod-
zimní část nedopadla zas tak špatně. 
Liptál měl po podzimu na kontě 7 výher, 
1 remízu a 6 proher a nasbíral do pod-
zimní tabulky celkem 22 bodů. Jarní část 
sezony už nebyla tak úspěšná a Liptál do-
kázal uhrát pouze 10 bodů. I proto Liptál 
okupoval příčky na spodním konci tabul-
ky. O konečném umístění v tabulce roz-
hodlo až poslední kolo soutěže. V tom-
to kole se rozhodovalo o týmech, které 
sestoupí a bohužel mezi tyto týmy pat-
řil i Liptál. Naši fotbalisté zajížděli k po-
slednímu utkání do Semetína. Liptál svůj 
poslední zápas zvládl a vyhrál v Semetí-
ně 1:0 gólem Davida Londy. Toto vítěz-
ství zajistilo Liptálu umístění na koneč-
ném desátém místě v tabulce a rozhodlo 
o dalším setrvání ve III. třídě.

Je velice pozitivní, že Liptál i po před-
váděných výkonech, obsadil dle statistiky 
druhé místo v počtu diváků na domácích 
zápasech. A bylo to vidět i na posledním 
zápase v Semetíně, kde Liptál povzbu-
zovalo mnoho liptalských fandů, kterým 
záleží na liptalském fotbale. Pro hrá-
če jsou fanoušci velice důležití a všich-
ni si jejich přízně velice vážíme. Všichni 
doufáme, že taková návštěvnost nás bude 
provázet i v dalších sezonách. 

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Dolní Bečva B 26 15 7 4 72: 42 52 ( 13)

2. Nový Hrozenkov 26 15 4 7 52: 30 49 ( 10)

3. Krhová A 26 15 2 9 69: 46 47 ( 8)

4. Podlesí B 26 13 5 8 75: 55 44 ( 5)

5. Police 26 13 3 10 41: 41 42 ( 3)

6. Choryně B 26 12 2 12 59: 62 38 ( -1)

7. Leskovec 26 12 2 12 58: 42 38 ( -1)

8. Jarcová 26 12 2 12 53: 50 38 ( -1)

9. Lužná 26 11 4 11 51: 55 37 ( -2)

10. Liptál 26 10 2 14 44: 61 32 ( -7)

11. Janová B 26 10 1 15 41: 74 31 ( -8)

12. Ústí 26 8 5 13 42: 51 29 (-10)

13. Loučka 26 6 5 15 32: 60 23 (-16)

14. FC Semetín 26 6 4 16 38: 58 22 (-17)

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Liptálští žáci patří zase mezi nejlepší
Fotbalová sezóna 2010/11 okresní-

ho přeboru starších žáků je už za námi. 
Naši nejmladší sehráli poslední zápasy 
a tabulka výsledků je uzavřena.

Po loňském suverénním postupu lip-
tálských žáků do okresního přeboru 
i letos žáci bojovali o nejvyšší příčky 
v tabulce. Vstup do nové sezony byl ve-
lice vydařený a hned první dvě utká-
ní skončily vítězstvím. V dalších zá-
pasech vítězství výrazně převyšovaly 
zápasy se ztrátou bodu. Nakonec se-
zóny měl Liptál na kontě 10 vítěz-
ství, 1 remízu a 5 proher s celkovým 
skórem 53:27 a umístil se na koneč-
ném druhém místě! I v letošní sezoně 
vedli tým žáků trenéři Ladislav Gerža 
a Zdenek Fojtů.

Na závěr bych chtěl všem mladým fot-
balistům, ale i jejich vedení a rodičům, 

poděkovat za celou završenou sezónou 
a zvlášť hráčům a trenérům bych chtěl 
poděkovat za jejich předvedené výkony 

a popřát jim mnoho úspěchu v dalších 
fotbalových sezónách.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál
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Druhé pokračování pomyslné čtyřdílné kroniky Liptálu napsané právě pro 
650. výročí první písemné zmínky o obci se bude věnovat dvěma významným 
událostem, které do dnešního dne ovlivnily vzhled Liptálu a do určité míry i du-
chovní život jeho obyvatel. 

Z historie obce Liptál

 Liptál jako součást vsetínského pan-
ství se uvádí až do poloviny 17. sto-
letí. Mezi jeho majitele patřil 
i významný český vojevůdce 
Albrecht z Valdštejna. Samo-
statným panstvím se Liptál 
stal roku 1666. Majitelé se 
však zprvu často střídali. Po-
stupně získali do svého majet-
ku fojtství, dva dvory, zahrady, panský 
mlýn a pilu, palírnu, hostinec, šenk a pivo-
var. 

Na místě starého fojtství si majitelé pan-
ství vystavěli menší barokní zámek. Sta-
lo se tak patrně koncem 17. století za Lin-
denbergů či Sedlických z Choltic. Dodnes 
se v centru obce nachází torzo zámecké-
ho  parku tzv. anglické zahrady. Byl re-
alizován na žádost Jana Karla Stomma 
podle návrhu Maxmiliána Errase /bis-
kupského zahradníka/ roku 1822 - 1823 
a významnými solitery zde byly buk les-
ní, jilm habrolistý, smrk ztepilý, lípa srd-
čitá, dřín obecný a hadí smrk.  Anglické 
zahrady v té době byly velmi oblíbené. 

Předlohy parků byly často inspirová-
ny obrazy krajin. Hlavní součástí anglic-
kých zahrad jsou sekané trávníky, které 
kontrastují s vodními plochami na les-
ním pozadí. Archtekti těchto zahrad se 
vyhýbali pravidelným geometrickým 
tvarům. Na ploše zdejšího parku se dnes 
nacházejí stavby věnované kulturnímu 
a sportovnímu vyžití /fotbalové hřiště, 
kulturní areál/ i stavby hospodářského 
charakteru.  Díky aktivitám obce i Sva-
zu ochránců přírody Vartovna se někte-
ré dřeviny znovu vysazují a probíhá také 
obnova lipové aleje. 

Obyvatelstvo valašských obcí a měst 
se koncem 18. století v naprosté větši-
ně hlásilo k zakázané evangelické víře. 
Na Valašsko byla vyslána zvláštní ko-
mise složená ze světských a církevních 
hodnostářů a provázena byla silnou vo-
jenskou asistenci, která měla hnutí ne-
katolíků likvidovat. Asi v březnu 1780 
přišla na Valašsko žena, jež se pta-
la evangelíků, zda by si nepřáli, aby 

k nim přišel kazatel a posloužil jim ve-
čeří Páně. Její návrh byl radostně 

přijat a kazatel přišel nejprve 
do Prlova. V pátek 12. květ-
na 1780 došlo ve střední 
části Seninky v „Kubíkově 

žlebu“ k jednomu z největ-
ších tajných setkání evange-

líků před vyhlášením toleranč-
ního patentu. Na pobožnost se však 

prodral vizovický rychtář se svými drá-
by až ke kazateli, když seděl za stolem, 
za němž byla lucerna, džbán s vínem, 
pytel s chlebem a kniha. Rychtář se jej 
tázal, odkud přichází a má-li jaké prů-
kazní listiny. Kazatel se nemohl ničím 
vykázati a byl vyzván, aby následoval 
stráž do Vizovic. V tom však lidé ob-
klopili kazatele, vrhli se na dráby, zbi-
li je i rychtáře, odňali jim pušky a od-
vedli kazatele do lesa. Když svítalo, 
táhli evangelíci pěti proudy v počtu 
4 000 lidí za zpěvu do lesů k Hošťálko-
vé a k Pržnu. 

Na počest této události byl dne 5.čer-
vence 2010 na hranici Seninky a Liptálu 
odhalen skromný kamenný pomníček. 
Do jaké míry si nejen turisté budou při-
pomínat tuto památku? Na to se pokou-
šel odpovědět pan farář Voda ve svém 

projevu: „Myslíme na to, jaké to bude 
za 50 nebo 100 let. Zůstane tato památ-
ka živá? Kámen by to měl vydržet, ale 
my teď myslíme na lidi, kteří zde budou 
žít. Zůstane v jejich životě a víře živá 
tato památka? Co jim chceme předat 
a co by měli uchovat? Co je z toho od-
kazu živé v nás a co by mělo zůstat živé 
i v budoucnosti? Nejde jen o vzpomíná-
ní, ale o živý duchovní odkaz. V čem 
by ten odkaz měl spočívat? .... Jaká je 
skutečná Boží vůle, o to šlo i těm, kteří 
se zde před 230 lety shromáždili ke sva-
té Večeři Páně, a tuto otázku bychom si 
odtud měli odnést i my do své přítom-
nosti a budoucnosti. Jaká je skutečná 
Boží vůle pro život každého z nás i na-
šich rodin i naší společnosti. Ten kámen 
zde zůstane, ale ta otázka po skutečné 
Boží vůli ať nás provází a ať nám uka-
zuje k dobrému životu v pokoji, prav-
dě a lásce.“

Některá fakta jsme se dozvídali až 
postupně, až historické události mohly 
být zveřejňovány tak, jak se odehrály. 
A přesto se o nich dnes ví. A je v dneš-
ní době velmi povzbudivé, že se na tyto 
události přesto nezapomnělo, že se na-
šli lidé, kteří se zasadili o trvalou pa-
mátku těm, pro které byla náboženská 
víra tak důležitá, že pro ni byli pro ni 
ochotni obětovat svůj majetek i svobo-
du. Když vedeme děti k poznávání lido-
vých tradic, možná bychom je měli  vést 
také k poznání duchovního života na-
šich předků.     

Věra Halová
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Myslivecké Sdružení  Brdisko Liptál 
zve 

tímto přátele myslivosti a širokou veřejnost na 

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 
v sobotu 30. července 2011.

Začátek od 14 hodin 
u myslivecké chaty v Liptále.

 
Připravili jsme pro Vás: 

myslivecké speciality, občerstvení pro děti i dospělé. 
V odpoledních hodinách soutěžní hry pro děti i dospělé, přehlídka loveckých psů 

a jejich upotřebení pro myslivost, výstava trofejí, 
střelba ze vzduchovky, soutěž v hodu sekyrkou, myslivecké fanfáry, tombola aj. 

Celým dnem až do noci Vás bude bavit k tanci a poslechu hudební skupina 
MoŽe bYĎ banD z Liptálu. 

Vstupné dobrovolné. 
Srdečně zvou myslivci z Liptálu. 

 Radomil Staněk

Rozpis výkupů kůží 
na rok 2011

Liptál, U obecního úřadu, 
v čase 

15.45 – 15.55 hodin:
* 13. 7., 17. 8., 21. 9., 

* 26. 10., 30. 11. 2011

Zveřejněno i na www.liptal.cz.

NABÍDKA
ODPRODEJ  HROBKY

Odprodám hrobku 
- jednohrob - na hřbitově v Liptále, 

po pravé straně od brány, poslední řada (u zdi).

Zájemci kontaktujte: 
Milan Cedidla, Masarykova 713, 

Valašské Meziříčí, tel.: 733 583 143

Nabídka na zemní práce s UNC – 060
Výkopové práce: 

* 60 – 90 Kč za 1 m délky do hloubky 1 m, nebo hodinová sazba 
     380 - 460 Kč + 20% DPH (dle pracovních podmínek)

Úprava povrchu: 
* planýrování kombinovanou lžící
* výkopové práce (šířka lžíce 20, 30, 40 cm)

K dispozici dále: 
* hladká lopata 

* vrtací souprava 
     (vrtáky Ø 20, 30, 40 cm)
* paletizační vidle
* vidle na chlévskou mrvu
 hodinová sazba 380 – 460 Kč 

+ 20% DPH (dle pracovních 
podmínek)

Kontakt:
Chmelař Petr, 756 31 Liptál 317
tel.: 571 438 246, 603 484 657
e-mail: chmelar41@seznam.cz


