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USNESENÍ ze schůze ZO 
Liptál č. 6 ze dne 22. 6. 2011

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho do-
plnění v bodu č. 20:
 - Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření Sdružení obcí Mikroregio-
nu Vsetínsko a závěrečný účet hospoda-
ření SOMV za rok 2010
 - Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření Sdružení měst a obcí vý-
chodní Moravy a závěrečný účet za rok 
2010

- určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Va-
culíka a Lumíra Smilka

- volí návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Věra Jašková – předseda, Ing. Tere-
za Krausová - člen

- schvaluje zápis č. 5 ze dne 6.4.2011 

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 5 ze dne 6.4.2011 

- bere na vědomí informace z jednání 
rady obce č. 08 ze dne 16.5.2011 a č. 09 
ze dne 13.6.2011

- bere na vědomí Zprávu auditora č. 
303/2010/KŘ o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 2010

- projednalo závěrečný účet obce Liptál 
za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celo-
ročním hospodařením, a to bez výhrad

- schvaluje hospodářský výsledek obce 
Liptál za rok 2010 ve výši 451.351,84 Kč

- bere na vědomí výsledky výběrového 
řízení na akci: „Založení tradice farmář-
ských trhů v Liptále“

- bere na vědomí výsledky výběrového 
řízení na akci: „Oprava tělocvičny Zá-
kladní školy Liptál“
 
- schvaluje výsledky výběrového řízení 
na akci: „Obnova místních komunikací 
v obci Liptál“ – vítězný uchazeč: firma 
Swietelsky stavební s.r.o. a pověřuje sta-

rostku obce uzavřením smlouvy s vybra-
ným dodavatelem
 
- neschvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví obce Liptál parc. č. st. 219, zasta-
věná plocha a nádvoří, výměra 269 m2 

v k.ú. Liptál panu Patriku Cuhovi, Liptál 
482, z důvodu budoucího využití pozem-
ku při realizaci splaškové kanalizace

- schvaluje prodej pozemku ve vlastnic-
tví obce Liptál p.č. 1335/2, ostatní plo-
cha, výměra 407 m2 ,  v k.ú. Liptál firmě  

BODEN-MATTE s.r.o., Vsetín, za cenu 
100,- Kč/m2 

 
- neschvaluje návrh Miroslava Vaculíka 
na vytvoření cenové mapy pozemků
  
- neschvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví obce Liptál p.č. 3369/3, trvalý trav-
ní porost, výměra 929 m2 , v k.ú. Liptál 
žadatelům Ing. Petru Smolíkovi a Petru 
Nohavicovi, Liptál, z důvodu budoucí-
ho využití pozemku při realizaci splaš-
kové kanalizace a tímto se ruší usnesení 
č. 12/31 ze dne 29.7.2002

- neschvaluje prodej části pozemků 
ve vlastnictví obce Liptál p.č. 2684/4, 
ostatní plocha, p.č. 2691/5, orná půda 
a p.č. 2684/2, orná půda, vše v k.ú. Liptál 
(část PK 2687/1) žadateli Vladimíru Pr-
cínovi, Janová, z důvodu nedostupnosti 
po obecní komunikaci

- schvaluje rozměření pozemku ve zjed-
nodušené evidenci p.č. 2687/1 v k.ú. 
Liptál, pomocí geometrického plánu, 
v lokalitě nad Mateřskou školkou na sta-
vební místa

- bere na vědomí informace o řešení 
majetkových vztahů ohledně pozemků 
p.č. 2691/26 kolem budovy bývalé vo-
dárny na Pustém

- schvaluje odkoupení pozemků ve zjed-
nodušené evidenci – pozemek (PK) č. 
2726/1, lesní pozemek, výměra 3616 m2 

a pozemek (PK) č. 2724/4, lesní poze-
mek, výměra 8506 m2 , vše v k.ú. Liptál 
od vlastníka Dany Polaštíkové, Slušovi-

ce, za cenu 30.000,- Kč a pověřuje sta-
rostku obce přípravou kupní smlouvy

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. IP-12-8009283/003 mezi obcí 
Liptál a ČEZ Distribuce a.s. na věcné bře-
meno zřízení a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy na dotčených nemovitos-
tech, pozemku p.č. 2629/1 v k.ú. Liptál

- schvaluje prodej vozidla zn. Multi-
car M 25 A firmě Světluška s.r.o., Brno, 
za cenu 10.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje provedení nejnutnějších 
oprav střešní konstrukce zámku v Liptá-
le, tj. opravy střešní krytiny a postřik 
proti dřevokazným škůdcům

- bere na vědomí informace o projektu: 
„Rozšíření separace odpadů v obci Liptál“ 
a podepsání smlouvy se Státním fondem 
životního prostředí č. 10075074 o poskyt-
nutí podpory ze SFŽP v rámci Operační-
ho programu životního prostředí

- schvaluje uzavření havarijního pojiš-
tění vozidla zn. Iveco u pojišťovny Koo-
perativa se spoluúčastí obce 10.000,- Kč 
na dobu 1 roku 

- bere na vědomí informace o probíhají-
cích projektových pracích na kanalizač-
ní přípojky

- schvaluje cenovou nabídku firmy Cen-
troprojekt a.s. Zlín ve výši 246.000,- Kč 
včetně DPH na akci: „Liptál – kanaliza-
ce – doplnění“

- bere na vědomí požadavek Mikroregi-
onu Vsetínsko na předložení veškerých 
souvisejících investicí (kanalizace, vodo-
vod, plynovod, silnice, chodníky apod.) 
v rámci tendrové dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby „Liptál – kanalizace“

- schvaluje 1. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2011

- schvaluje čerpání z rezervního fon-
du ZŠ Liptál na zakoupení stolů a židlí 
do sborovny ZŠ

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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- bere na vědomí informace o projektu: 
„Protipovodňová ochrana obce Liptál“ 
a bere na vědomí výsledky výběrového 
řízení na zhotovení Digitálního povod-
ňového plánu, kde vítězem poptávkové-
ho řízení je firma Hydrosoft Veleslavín 
s nejnižší nabídkovou cenou

- bere na vědomí Zprávu auditora č. 
389/2010/KŘ o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření a závěrečný účet DSO 
Sdružení obcí Syrákov za rok 2010

- bere na vědomí Zprávu o přezkoumá-
ní hospodaření a závěrečný účet DSO 
Sdružení pro rozvoj Mikroregionu střed-
ní Vsetínsko za rok 2010
  
- schvaluje zapojení obce Liptál do pro-
jektu „Cérky a ogaři poznajte našu kraji-
nu“ spolu s Občanským sdružením MAS 
Střední Vsetínsko a MAS Podhostýnska

- bere na vědomí Zprávu o přezkoumá-
ní hospodaření a závěrečný účet DSO 

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
za rok 2010 a bere na vědomí informaci 
o zvolení starostky Věry Dostálové jako 
člena revizní komise SOMV

- bere na vědomí Zprávu auditora č. 
387/2010/KŘ o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření a závěrečný účet DSO 
Sdružení měst a obcí východní Moravy 
za rok 2010

- schvaluje Smlouvu o zajištění zpětné-
ho odběru elektrozařízení mezi firmou 
Asekol s.r.o. a obcí Liptál

- neschvaluje finanční příspěvek pro ob-
čanské sdružení Matice svatohostýnská

- bere na vědomí přijetí dalšího pracov-
níka na veřejně prospěšné práce na dobu 
3 měsíců, tj. od 1.7. do 30.9.2011

- bere na vědomí informace o návštěvě 
zástupců obcí maďarské vesnice Kazár 
a slovenské Liptovské Tepličky

- bere na vědomí informace o přípra-
vách oslav výročí 650 let obce Liptál

- schvaluje zapojení obce Liptál do pro-
jektu: „Program Európa pre občanov“ 
uspořádáním putovní výstavy z vytvoře-
ných řezbářských prací v rámci 42. roč-
níku Mezinárodního folklorního festiva-
lu Liptálské slavnosti

- schvaluje podání žádosti ZUŠ Mora-
va, Tř. T. Bati 4342, 760 01 Zlín, IČO 
60724889 o zvýšení stávající kapacity 
žáků, a to z důvodu prokazatelného pře-
visu poptávky – zájmu žáků o návštěvu 
tohoto zařízení nad stávající kapacitou 
školy

- bere na vědomí informaci o pořádání 
Krajské konference Svazu důchodců ČR 
ve Zlíně dne 30.6.2011

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál č. 6

(Naleznete i na www.liptal.cz)

Příjem pozemního digitálního vysílání ČT
Zveřejňujeme zde reakci na náš dopis, 

který jsme zaslali v červenci do České 
televize s vyjádřením, že v Liptále je ne-
dostatečný signál pro příjem televizního 
vysílání ČT. V příloze dopisu byly úda-
je  z provedeného měření signálu v růz-
ných částech obce. Obdrželi jsme násle-
dující sdělení:

Praha 28. 7. 2011

Děkujeme za Váš zájem o pozemní di-
gitální příjem našich programů.

Obecně je nutno zdůraznit, že se ne-
předpokládá, že by síť digitálních do-
krývačů (opakovačů a převaděčů malého 
výkonu) měla být tak rozsáhlá jako v pří-
padě analogového vysílání. Navíc pomi-
nul důvod, proč se dokrývače budovaly 

v takovém rozsahu. Síť analogových pře-
vaděčů vznikala především v době, kdy 
ještě neexistovala jiná alternativa pro 
příjem televizního vysílání. Dnes je však 
k dispozici kabel, IPTV a  zejména sate-
lit, jeho hlavním úkolem je nyní digitál-
ní dokrývání geograficky složitých loka-
lit s neuspokojivým příjmem digitálního 
zemského vysílání.  

Podle měření provedeného Českým te-
lekomunikačním úřadem je Liptál pokryt 
z 92 % signálem sítě 1. Vzhledem k počtu 
diváků, kteří by chtěli využívat jen po-
zemní příjem z dokrývače pro Liptál, je 
obtížné počítat se spuštěním digitálního 
dokrývače také ostatních sítí s komerč-
ními stanicemi. Jednotlivým vysílatelů, 
respektive provozovatelům digitálních 
sítí může Česká televize pouze  nabíd-

nout společný postup. Záleží však vždy 
jen na jejich ekonomickém a strategic-
kém rozhodnutí. Pokud by se vybudoval 
jen digitální dokrývač sítě 1 s programy 
ČT, lze očekávat, že většina diváků by se 
s takovým programovým portfoliem ne-
spokojila a přešla by  na některou z níže 
uvedených příjmových alternativ, které 
poskytují právě širší nabídku programů. 
Pak by ovšem výstavba a provoz samo-
statného digitálního dokrývače předsta-
vovala pro ČT z ekonomického hlediska 
velmi neefektivní krok. Dále je jednou 
z možností provozovat digitální dokrý-
vač na vlastní náklady.

Rudolf Pop, ředitel techniky, 
Česká televize

(Celé znění dopisu je k dispozici 
na OÚ Liptál, zájemcům můžeme zaslat 
i emailem.)

Upozornění
Prosíme občany, aby si po obdržené výzvě obecního úřadu, 

vyzvedávali projektovou dokumentaci domovních kanalizačních přípojek. 
Dokumentaci je možné vyzvednout na Obecním úřadě v Liptále i mimo úřední dny. 



4   Liptálský zpravodaj č. 3/2011

Svoz odpadu Liptál 2011
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
14. 11. 2011   

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
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“ 
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.

Rozšíření služeb v rámci 
projektu E – Box

Dovolte informovat Vás o rozšíře-
ní služeb v rámci projektu E – Box. 
Na stávající sběrnou nádobu, která 
je umístěna ve vchodě na OÚ Liptál, 
byla nově instalována schránka slou-
žící ke sběru baterií a akumulátorů. 
Kromě ekologického a ekonomické-
ho řešení sběru vyřazených drobných 

Informační centrum 
OÚ Liptál

Pouť v Liptále

v budově obecního úřadu, 
přízemí - boční vchod 

od komunikace z Pustého 
- naproti telefonní budky.

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

(do 17 hodin na OÚ Liptál, 1. patro)

neděle 2. října 2011
Mše svatá začne v 10.30 hod.  

v Římsko-katolickém kostele v Liptále.
Mimořádným kazatelem je otec z Tova-

ryšstva Ježíšova  P. Miroslav Herold, 
který často vystupuje v televizi v dílech 

režiséra Otokáro Šmidta.

elektrozařízení bude nyní stejnou for-
mou vyřešen i sběr vyřazených baterií 
a akumulátorů.

Věříme, že se Vám systém sběru vy-
řazených drobných elektrozařízení pro-
střednictvím E – boxu osvědčil, že 
usnadňuje občanům možnost odevzdá-
vání drobných elektrozařízení a zároveň 
rozšiřuje povědomí o nutnosti jejich tří-
dění. Také doufáme, že stejnou funkci 
poskytne schránka na baterie.

Infocentrum nabízí:
PRODEJ hRNKů

Obecní úřad Liptál 
a Informační centrum Liptál 

nabízí k prodeji hrníčky, 
které byly zhotoveny u příležitosti 

650. výročí obce. 
hrnky jsou v modré a červené barvě 

a je na nich kulaté logo výročí 
v bílé barvě.

Cena: 
modrý - 36,- Kč, 
červený - 48,- Kč

Počet podnikatelů 
v Česku stále roste

Za prvních šest měsíců roku 2011 
jich přibylo 34 tisíc. Celkem tak u nás 
podniká 2,27 milionu lidí. Podle sta-
tistiky Ministerstva průmyslu a ob-
chodu stále platí, že od roku 2008 
přibývají podnikatelé tempem zhruba 
30 tisíc subjektů za půl roku. Roste 
jak počet právnických, tak fyzických 
osob. Na celkovém nárůstu počtu re-
gistrovaných podnikatelů se ale po-
dílejí především podnikající fyzické 
osoby, které budou během několika 
let zřejmě atakovat hranici dvou mi-
lionů.

NOVÝ PROFIT  č. 30, 
25. červenec 2011
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Evakuace obyvatelstva
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů 

kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a ma-
teriálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 
ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro 
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro 
zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrože-
ných mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou 
podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo bu-
dou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plá-
nuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, 
osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně po-
stižené, doprovod osob výše uvedených.

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Čes-
kého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného roz-
hlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy 
je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo 
ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění 

bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do urče-
ného evakuačního střediska.

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu 

v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. 
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška 
nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:
• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, zabale-

ný chléb a pitnou vodu
• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
• Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
• Toaletní a hygienické potřeby.
• Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo při-

krývku.
• Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
• Léky, svítilnu.

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgá-
nů zabezpečujících evakuaci.

Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol 
apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?
• uhaste otevřený oheň v topidlech,
• vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
• uzavřete přívod vody a plynu,
• ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
• nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jmé-

nem a adresou,
• kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
• exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zá-

sobte je před odchodem potravou,
• vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte 

oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.
Připravila Alena Malčíková

I takto se někteří občané baví...
Nebo si snad dokazují svoji sílu? Většina z nás si ale myslí, 

že spíš ukazují svoji hloupost ...
Autobusová zastávka Liptál - Střed, směr Vsetín, pondě-

lí 19.9.2011.
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Zámek Liptál studie využitelnosti území

Obec Liptál si letos připomíná 650 
let od první písemné zmínky. V rám-
ci oslav tohoto výročí bylo rozhodnu-
to také založit novou tradici – farmář-
ské trhy. První ročník se konal v neděli      
17. července 2011. Díky dotaci Minis-
terstva životního prostředí mu před-
cházela úprava stánků  v kulturním  
areálu a nákup zařízení potřebného pro 
konání trhů. 

Záměrem pořadatelů nebylo jen uspo-
kojení zájmu o farmářské produkty. 
Podařilo se jim také představit téměř 
zapomenutá řemesla /tkaní, předení, fil-
cování, řezbářské práce a další/ a díky 
dechové hudbě Liptalanka vytvořit také 
příjemnou atmosféru ke svátečnímu po-
sezení a setkání s přáteli. 

„Jsme si vědomi toho, že na farmář-
ském trhu scházely některé produkty /

Technický stav Liptálského zámku je 
častým tématem pro jednání zastupite-
lů naší obce. 

Záměr na realizaci výstavby zařízení 
pro postižené Alzheimerovou nemocí 
se stal nereálným a tak se hledají další 
možnosti, jak zámek zachovat a smys-
luplně ho využít. Šanci zamyslet se nad 
jeho využitím nám byla dána Zlínským 
krajem. V rámci podprogramu podpo-
ry předprojektové přípravy projektů re-
generace brownfields ve Zlínském kraji 
obec získala dotaci na provedení studie 
využitelnosti zámku v Liptále. Celkové 
náklady na studii jsou 228 000,- Kč, do-
tace od Zlínského kraje je 182 000,- Kč, 
zbytek nákladů hradí obec Liptál.

Pro objasnění jen krátce, co si může-

me pod pojmem brownfields předsta-
vit ?  Brownfields jsou definovány jako 
staré nevyužívané, nebo málo využíva-
né plochy a objekty, které ztratily svou 
funkci. Vysokými náklady na regenera-
ci a rekonstrukci odrazují soukromý ka-
pitál od přímých investic. 

Podle požadavků obce je studie nyní 
projektantem dokončována. Vzhledem 
k tomu, že zámek je kulturní památkou, 
návrhy musely být konzultovány se stát-
ní památkovou péči. A jaká je budoucí 
vize využití Liptálského zámku? Samot-
ný zámek by se měl stát centrem kul-
tury a společenského života, s klubov-
nami, galeriemi, společenským sálem, 
knihovnou a informačním centrem. Po-
čítá se i přestěhováním kanceláří obec-

ního úřadu, vzhledem k plánovanému 
provozu, by zde vznikl i byt pro správce. 
Součástí studie je i využití budov, kte-
ré jsou v soukromém vlastnictví a které 
si většina z občanů pamatuje jako bý-
valé JZD. Jednou z možností využití  je 
výstavba bytů,  nebo kulturního zaříze-
ní s veškerým potřebným zázemím, zá-
roveň i přestěhování pošty a všech slu-
žeb v obci. 

Samozřejmě že se jedná pouze o stu-
dii. Cesta k samotné realizaci je hodně 
dlouhá. Přesto je naší povinnosti využít 
všechny možnosti, jak zámek v Liptá-
le zachovat a vytvořit z něj dominantu 
obce, tak jak si to určitě zaslouží.  

Věra Dostálová, starostka 

např. sýry/ a lidé směřující do Liptá-
lu pouze za nákupy mohli být zklama-
ní. Na druhou stranu jsme zaznamena-
li nadšené reakce ze strany řemeslníků 
i některých prodejců, kteří se do Liptálu 
chtějí pravidelně vracet,“  sdělila Věra 
Halová, ředitelka základní školy a jed-
na z hlavních pořadatelů  celé akce. 

 
„Bylo to moc hezké nedělní odpo-

ledne v pěkném prostředí s přátelskou 
atmosférou. Nám řemeslníkům se tady 
moc líbilo. Mile a vlídně nás přivítali 
organizátoři i návštěvníci. Myslím si, 

že taková akce má význam nejen pro 
propagaci regionálních produktů, li-
dových tradičních řemesel a kultury, 
ale také pro rozvoj komunitního života 
v obci.  Je to prostor pro setkávání lidí 
a na to bychom neměli v dnešní uspě-
chané době zapomínat,“ píše  Pavlína 
Kolínková z občanského sdružení Ko-
senka.

Poděkování pořadatelů patří i Al-
cedu Vsetín za zapůjčení trampolíny 
a dalších dětských atrakcí.       

Věra Halová

První farmářský trh v Liptále
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Poděkování

Přečetli 
jsme za vás:    

Ukládání dřeva v blízkosti zahrady 
mateřské školky bylo dlouhou dobu kriti-
zované každým rokem prováděnou  kon-
trolou pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. Mateřská školka je již jediným 
objektem v majetku obce, kde se dá topit 
pevnými palivy, zejména dřevem. Ulo-
žené dřevo bylo přikryto plechovou stře-
chou, která byla upevněna na nestabilní 
kovové konstrukci.

Obava o bezpečnost dětí přiměla zastu-
pitelé k okamžitému řešení. O to více po-
těšilo, že se našli mezi námi občané, kteří 
nabídli pomoc. Z obecního rozpočtu  tak 
byly uhrazeny náklady na materiál a spo-
třebu elektrické energie. Práci a čas spo-
jený s výrobou  a postavením přístřešku 
však udělali naši občané zdarma. 

Obecní úřad děkuje panu Janu Mrnuš-
tíkovi (Liptál č.p.251 ) a Miloši Žurko-
vi (Liptál č.p.158 ) za zhotovení přístřeš-
ku na ukládání dřeva u mateřské školky. 

Určitě se jim moc podařil, až je nám líto,  
využít  ho jen k ukládání dřeva.

Věra Dostálová, 
starostka

Výrobci jogurtů nás klamou

O vampýrech v době Velké Moravy

Nákup ovčí vlny

Kniha Leskovec Evy Muchové

V posledních letech jsou mléčné produkty často obohacovány o probiotika, tedy 
mikroorganismy, které osidlují střeva a mění v nich složení mikroflóry. Výrobci se 
nám přitom snaží vnutit názor, že jedině takto obohacený jogurt nám zlepší zdraví 
a imunitu. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se ale účinky 
probiotik nepodařilo dosud žádnému výrobci prokázat. Podle nařízení Evropské ko-
mise je tak nutné potvrzení na jogurtech vědecky doložit nebo označení nepoužívat. 
Jak ale vyplynulo z průzkumu časopisu dTest, i přes toto nařízení výrobci v Česku 
tvrzení na mléčných výrobcích dále nechávají.

NOVÝ PROFIT č. 29, 18. července 2011

Zajímavá výstava z aktuálních archeologických výzkumů byla zpřístupněna od       
18. března 2011 v interiéru Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Je věno-
vána specifickým nálezům velkomoravských pohřbů, hrobům tzv. „vampýrů“.

Víra ve vampýry či upíry, tedy v mrtvé, kteří opětovně mohou vycházet z hrobů, je 
stará jako lidstvo samo. Co a jaké průvodní jevy vedly tehdejší lidi k tomu, aby ně-
koho označili jako upíra? Mohly to být různé halucinace, těžké sny, zdánlivě mrtví, 
některé formy duševních chorob. Mohl to být i odlišný vzhled či různé druhy anato-
mických anomálií. Nevysvětlitelné nákazy hubící lidi i zvířata vedly mysl tehdejších 
lidí k této pověře. A stejně tak řada různých nesnází, s nimiž se člověk setkával, vy-
volávala vznik a potřebu různých protivampyrických obranných prostředků.

Archeologicky můžeme doložit různé metody, které měly mrtvému fyzicky zabrá-
nit, aby opustil hrob – ať již to bylo zavalení těla kameny, roztříštění či useknutí leb-
ky, nebo mrtvý mohl být obrácen na břicho, případně skrčen a svázán provazy.

Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Moravského zemského 
muzea v Brně byly v památníku Velké Moravy zrekonstruovány nedávno objevené 
hroby „vampýrů“ z Modré u Velehradu a ze Starého Města. Například v případě hro-
bů z Modré se jedná o kosterní pozůstatky malých dětí s jasnými stopami po posmrt-
ných násilných zásazích ze strany pozůstalých. 

Miroslav Vaškových, OKNO DO KRAJE březen 2011

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR upo-
zorňuje všechny chovatele ovcí, že bude 
opět probíhat nákup ovčí vlny v těchto 
termínech: pátky 30. 9., 14. 10., čtvrtek 
27. 10. 2011 v čase 7 – 12 hodin.

Nákup se uskuteční ve stodole u paní 
Dobešové ve Val. Meziříčí na Jiráskově 
ulici (objekt se nachází v těsné blízkosti 
bývalé strojní traktorové stanice). Bližší in-
formace pan Onderka –  tel.: 777 754 816.

OVEKO nakupuje jatečná jehňata 
masných plemen a jejich kříženců, která 
jsou evidována v ústřední evidenci.

Převzato z Jalovce, 9. srpen 2011

I obec Leskovec má svou knihu. Vyšla 
v letošním roce 2011 rovněž u příležitos-
ti 650 let obce.

Kniha je formátu 23 x 17 cm, má 200 
stran. Obsahuje mnoho údajů z historie 
obce až po současnost a mnoho černobí-
lých i barevných fotografií.

Rovněž tuto knihu si zájemci mohou 
prohlédnout na OÚ Liptál. Knihu je mož-
né zakoupit na Obecním úřadě v Leskov-
ci, cena 150 Kč. Jistě nebude ani v tom-
to případě problém zprostředkovat Vám 
koupi, stačí se přihlásit na OÚ v Liptále.   

Jana Vráblíková
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Zlín se může pochlubit unikátním muzeem automobilových a motocyklo-
vých veteránů. Vzniklo díky aktivitě podnikatele Aloise Samohýla. Je umístě-
no v druhém patře centrální budovy prodejce ŠKODA – SAMOhÝL MOTOR 
ZLÍN na třídě T. Bati ve Zlíně – Loukách.

ně, Kodani, Amsterodamu, Bělehradě, 
Poznani, Berlíně, Lisabonu a Helsin-
kách.

Ojedinělosti sbírky automobilů a mo-
tocyklů Aloise Samohýla jsou si dobře 
vědomi také zahraniční filmaři. Expo-
náty ze Zlína tak byly k vidění v mnoha 
proslulých filmech – k celosvětově nej-
slavnějším patří bezesporu Na západní 
frontě klid a Indiana Jones.

Muzeum Samohýl Motor Veterán 
(třída T. Bati 642) je přístupné pouze 
po předchozí domluvě (tel. 577 616 301). 
Více informací na adrese www.samohyl.
zlin.cz/SMV.htm.

OKNO DO KRAJE č. 7/2011

Počátek sbírky, která má momentál-
ně přes 100 exponátů (z toho asi 30 jsou 
motocykly) je datován v období let 1956 
– 1960 a je odrazem motoristického fan-
dovství Aloise Samohýla.

Postupem doby jeho sběratelská vášeň 
určila rozměr sbírky, která obsahuje téměř 
celou vývojovou řadu automobilky Lau-
rin&Klement, později Škoda. Konkrétně 
jde o vozy z let výroby 1901 až 1962.

Dále jsou ve sbírce zastoupeny automo-
bily věhlasných značek Mercedes-Benz 

(mezi nimi vévodí nejstarší a součas-
ně jediný exponát vůbec - Benz Parcifal 
z roku 1902), Horch, Bugatti, Alfa Ro-
meo, Packard, Hispano Suiza, Hanomag, 
Zill, Rols Royce a podobně.

Vystavené automobily Laurin&Kle-
ment  se s velkým úspěchem zúčastni-
ly mnoha závodů a rallye: např. London 
Brighton, Targa Florio, Monte Carlo. 
Osm typů Laurin&Klement a Škoda, za-
stoupených ve zlínské sbírce, bylo vysta-
vováno v autosalonech ve Vídni, Londý-

Ve věku 67 let zemřel 25. června 
2011 ve Valašském Meziříčí historik 
PhDr. Ladislav Baletka. 

Ladislav Baletka se narodil 12. dubna 
1944 v Přerově, většinu života však strá-
vil na Valašsku. Po absolvování Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
pracoval dva roky ve vsetínském archi-
vu. Následně odešel za prací do zemské-
ho archivu v Opavě. Po dvou letech se 

ale znovu vrátil na Valašsko a až do roku 
1974 působil v meziříčském muzeu, od-
kud zamířil na post ředitele Státního 
okresního archivu Vsetín. 

Publikoval velké množství článků 
a knih, v nichž se soustředil na historii 
našeho okresu. Byl autorem publikací 
mapujících historii zdejších obcí, mezi 
nimi například Liptálu, Janové, Ka-
rolinky, Oznice, Ústí či Zubří. Zabýval 

Zemřel Ladislav Baletka

Ve Zlíně je k vidění unikátní sbírka veteránů

se také historií židovského obyvatelstva 
ve Valmezu, kterému věnoval 15 let života 
a svá zjištění následně shrnul v knize Židé 
v dějinách Valašského Meziříčí. Od roku 
1998 působil také jako zastupitel a násled-
ně i radní města Valašské Meziříčí, v roce 
2008 se však kvůli dlouhodobým zdravot-
ním problémům funkce vzdal. V loňském 
roce byl také navržen na cenu města va-
lašské Meziříčí, kterou však z osobních 
důvodů odmítl převzít.   (jm)

JALOVEC č. 27, 7. červenec 2011

Zemědělství ve Zlínském kraji očima statistiků
Osevní plochy (ha) 2000 2005 2010
obiloviny celkem 65 980 62 976 56 987
brambory celkem 4 333 711 319
řepka 10 853 8 675 13 764

Sklizeň (t) 2000 2005 2010
obiloviny celkem 291 028 329 596 288 556
brambory celkem 83 073 19 322 7 387
řepka 31 856 25 406 38 628

Výnosy (t/ha) 2000 2005 2010
obiloviny celkem 4,39 5,09 5,14
brambory celkem 19,17 27,18 23,15
řepka 2,96 2,93 2,81

hospodářská zvířata (ks) 2000 2005 2010
skot 70 606 60 730 59 153
prasata 138 854 104 796 67 431
drůbež 1 891 911 1 184 033 351 172

Zdroj: Český statistický úřad, OKNO DO KRAJE srpen 2011
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Myšlenka festivalu Slůnění se naplnila

Pěvecká soutěž SeniorSTAR 2012- přihlášky již nyní!
Hledáme zájemce z řad liptálských ob-

čanů do dalšího ročníku pěvecké soutěže 
SeniorSTAR.

  
Přihlásit se mohou senioři nad 60 let 

s libovolnou lidovou písní. Ti se pak zú-
častní soutěže ve Vsetíně v dubnu 2012. 
Vloni zpěváky doprovázela cimbálo-
vá muzika Jasénka. První ročník této 
pěvecké soutěže seniorů natáčela i ČT 
Brno.

V případě zájmu o další informace mů-
žete kontaktovat paní Martu Vodákovou, 
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, mar-
ta.vodakova@email.cz, tel.: 571 420 617, 
734 766 350, www.diakonievsetin.cz.

Nebo se jednoduše přihlaste na Obec-
ním úřadě v Liptále, osobně nebo na tel.: 
571 438 074, email: obec@liptal.cz. Vše 
již domluvíme za Vás.

Jana Vráblíková

Kultura

Foto z letošního ročníku 2011. Jistě 
některé účastníky poznáte.

V sobotu 3.9.2011 se uskutečnil nul-
tý ročník hudebního festivalu Liptálské 
Slůnění. Ten si vzal za úkol pokusit se 
přilákat co nejvíce lidí na dobrou hudbu, 
jídlo a pití a tak je formou zábavy zapojit 
k získání finanční pomoci pro těžce zra-
něného kamaráda. Tento úkol, nebo spíš 
přání, se pořadatelům opravdu splnil.

Ten den slunce opravdu "slůnilo" a po 
avizovaném začátku v 15:00 se trousili 
první návštěvníci na první kapelu, kte-
rou byl populární Dareband. Tato skupi-
na je určitě zvyklá vystupovat na akcích 
jako hlavní hvězda, ale svého úkolu za-
čít tento festival se zhostila profesionál-
ně a hrstka jejích příznivců i objevitelů 
mohla být spokojena. 

To už zavoněl i výborný guláš, uze-
ný liptálský kabanos od Hrušků i do-
mácí bramboráky a horko vyhnalo lidi 
ke stánkům s pivem a jinými dobrota-
mi. 

Po krátkém nazvučení nastoupilo duo 
kytarových mágů Longer Effect, kte-
ré okouzlilo španělskými rytmy i svými 
vlastními skladbami. Poté oba vystou-
pili se svým druhým projektem Score 
in  Sight, který svým progresivním sty-
lem, střídáním tempa a propracovaným 
aranžmá svých autorských písní taktéž 
zaujali.

Následovala dvojice Criminal Cole-
ction Acoustic, která více než nahradila 
svoji kompletní elektrifikovanou sesta-
vu, zejména svým bezprostředním zpě-
vem.

Festival byl zpestřený pivní soutěží, 
která spočívala ve vypití jednoho piva 
na čas. Tohoto úkolu se skvěle zhos-
til svým humorným moderováním Aleš 

alias Peky, který poté rozdal šesti zú-
častněným pivařům různé ceny v podo-
bě triček, šiltovek, klíčenek a první ceny 
- makety hlavy zubra, CD Darebandu 
a láhve rumu.

Ale to už se pomalu připravoval tahák 
festivalu, skupina Waťák, která svým 
prezentováním písní oblíbeného Kabá-
tu roztančila celý tanečňák. Tady už se 
lidi, posilněni dobrým jídlem, kterého 
už moc nezbývalo, a pitím, které teklo 
proudem opravdu bavili, čímž se naplňo-
val smysl akce.

Tu zakončila skupina The Kitchen, 
která svým kytarovým rockem s přitaž-
livým hlasem zpěvačky Oly, jinak též 
spolumoderátorky celé akce, dotáhla 
celý festival do roztančeného konce.

Co říci na závěr? Bylo by toho ještě 
hodně, ale hlavně je třeba poděkovat. Po-
děkovat účinkujícím, že zahráli za mini-
mální honorář, zvukaři za skvělý zvuk, 
řeznictví U Hrušků za výborný kabanos, 
dodavatelům piva Zubr s cenami pro sou-

těž, OÚ Liptál a FK Liptál za pochopení 
a hlavně moc, moc,  moc díky všem spo-
lupořadatelům. Nejraději bych je tu také 
všechny vyjmenoval, ale ten seznam by 
byl dost dlouhý a nerad bych na něko-
ho zapomněl. Hlavní je, že se celá akce 
zdařila a měla smysl. Ten smysl spočíval 
v získání prostředků pro našeho kama-
ráda Peťu, který je bude potřebovat pro 
svou rehabilitaci po úrazu. Nechce se vě-
řit, ale lidi tím, že přišli a dobře se po-
bavili, pomohli získat 56 700 Kč!!! Tyto 
peníze již byly poukázány na účet Peťo-
vy rodiny, č.ú. 242122844/0300, na kte-
rý může kdykoliv kdokoliv dobrovolně 
přispět.

My jsme se po letošním zdařeném 
„nultém“ ročníku rozhodli jít do toho 
příští rok zase se stejným zápalem a stej-
nou myšlenkou. A touto tečkou vás zase 
co nejvíc zveme.

                                                                          
Za všechny pořadatele díky 

Jara Londa
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Výstava 650 let obce Liptál 

PLÁN KULTURNÍCh AKCÍ V LIPTÁLE – 2011

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 !

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
02.10. ne Pouť Ř-K farnost Liptál Ř-K kostel
24.09. so Cvičení - dálková doprava vody Vartovna SDH Liptál KA
30.09.
až 
02.10.

pá
so
ne

Soustředění
brněnský Valášek
 

FoS Lipta Liptál KZ

01.10. so Svoz nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec
08.10. so Sraz Lipťáků Vaculík Miroslav KZ
09.10. ne Vítání občánků Občanská komise Liptál, Obec VZM
15.10. so Liptálské vinobraní Beránek Miroslav KZ
05.11. so Rocková zábava FoS Lipta Liptál KZ
26.11. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ
03.12. so 12. Mikulášská jízda 2011 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
03.12. so Mikulášská zábava SDH Liptál KZ

03.12. so 8. Mikulášský volejbalový turnaj smíšených druž-
stev 2011 Klub volejbalových nadšenců Liptál Tělocvična ZŠ 

Liptál
10.12. so Vánoční posezení u cimbálu FoS Lipta Liptál KZ 
15.12. čt Besídka DDaZŚ Liptál DDaZŠ Liptál KZ
26.12. ne Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

ROZPIS PRAVIDELNÉhO PROVOZU v Kulturním zařízení Liptál - 2011
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ KLUBOVNA  I.patro

PONDĚLÍ FoS Lipta - Senioři  19-21 h.
ÚTERÝ Karate  15-16 h., Orient. tanec 17-18 h. FoS Lipta - Senioři  19-21 h.
STŘEDA FoS Lipta-Malůšata 16-17:30 h.
ČTVRTEK Karate 15-16 h. Zumba 18:30-19:30 h.
PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h. FoS Lipta - Základ 19-21 h. Dechovka Liptalanka  19 - 22 h.
SOBOTA 
NEDĚLE Dechovka Liptalanka

Děkuji všem, kteří se podíleli na in-
stalaci archiválií i muzejních exponá-
tů. Jmenovité poděkování si zasluhu-
je zaměstnanec vsetínského archívu 
pan Zdeněk Pomkla, Mgr. Bez ohledu 
na své jiné povinnosti nám vždy vyšel 
vstříc, hledal a nabízel další a další ar-
chiválie, které by mohly občany zají-
mat. Děkujeme mu za jeho úsilí, oběta-
vou a profesionální pomoc  a přejeme 
mu, aby se jeho úsilí archivovat mate-
riály pro naše potomky setkalo vždy 
s pochopením.

(Více foto na www.liptal.cz.)

Věra Halová

Před 20 lety – krátce po „sametové re-
voluci“ byla při Liptálských slavnostech 
otevřena výstava Liptál včera a dnes. Pa-
mětníci si vzpomenou na sál plný uspořá-
daných fotografií, stavebních plánů, obra-
zů, atd.  Spojka a v názvu výstavy měla 
význam však spíše konfrontační. Jejím 
cílem bylo především upozornit na to, co 
do té doby nikdy nebylo zveřejněno, na to, 
co naši předkové dokázali, čím žili, jak 
se radovali. Atmosféru dokreslovala stará 
dřevěná kuchyně zapůjčená rožnovským 
muzeem a moderní kuchyňský a sedací 
nábytek místních firem. 

Letošní výstava neměla být konfronta-
cí s minulostí, ale především připomínkou 
významných událostí. Materiály byly za-
půjčeny Státní okresním archívem ve Vse-
tíně a Vlastivědným muzeem ve Vsetíně 
a dalšími institucemi. Cenné materiály 
zapůjčila taktéž rodina  Laštovicova žijí-
cí dnes ve Vsetíně. Počáteční obavy, zda 
výstavu vůbec někdo navštíví, se ukáza-
ly jako zbytečné. Opět sem lidé přichá-
zeli nejdříve jen tak nahlédnout, posléze 
přivedli další příbuzné a přátele. Také pro 
děti školou povinné byla cenným zdrojem 
poznání obce. 
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Životní jubilea
Říjen - liStoPaD - PRoSineC  2011

60 let
listopad  Gerža Miroslav, Lopuník
prosinec Kirchnerová Jarmila, Hořansko
  Blanarčík Jiří, Lůžko
  Řádek Josef, Dolansko

65 let
říjen  Běťáková Jiřina, Dolansko
listopad  Řehánek Josef, Střed

70 let
říjen  Fendrychová Drahomíra, Na Hranici
listopad  Mědílková Drahomíra, Hořansko 

75 let
listopad  Gojná Anna, Hořansko
prosinec Vaculík Jan, Střed

80 let
říjen  Matějů Lydie, Dolansko
  Srněnská Marie, Střed

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

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

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

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

86 let
listopad  Němečková Věra, Střed

87 let
listopad  Mrnůštík Jan, Škurňův dvůr
  Vaculíková Lydie, Hořansko

88 let
říjen  Běťáková Marta, Dolansko
prosinec Vaculík Jaroslav, Škurňův dvůr

92 let
listopad  Hrtáňová Marie, Dolansko

96 let
říjen  Miková Julie, Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

sňatky 2011 
červen  Daňa Zdeněk a Janišová Lucie, Na Špici
  Mrnuštíková Jitka a Andrej Kvaššay, Sadová

odhlášeni 
červen  Vychopeň Karel, Střed

Přihlášení 2011
červenec Mikuš Jiří, Dolansko 
  Bednaříková Andrea, Bednařík Jaroslav, 
  Bednařík Ondřej,  Dolansko 
srpen  Maliňák Jan, Dolansko
  Ondrašík Petr, Ondrašíková Ivana, 
  Ondrašíková Nikol, Dolansko
září  Mgr. Kreplová Eva, Ing. Krepl Jan, 
  Krepl Jan, Kreplová Eva, Dolansko
  Ing. Král Aleš, Střed

narozeni 
červen  Ahmed Yasmina, Dolansko
červenec Bezděková Eliška, Lůžko
  Vyoral Daniel, Sadová,
  Michálek Daniel, Lopuník
  Ježek Marek, Střed

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
červen  Plánka Josef, Hořansko (Španělsko)
srpen  Váňa Zdeněk, Lhota u Vsetína
  Blažek Vladimír, Dolansko
září  Pecha Miroslav, Hořansko
  Škubnová Jana, Škurňův dvůr

 Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika

vzPomínky

Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo žije v srdci, ten neumírá ...

Dne 25. srpna 2011 by oslavila svých nedožitých 
60 let paní
Jana Cedidlová z Liptálu č. 410

S láskou vzpomínají dcera, syn a ostatní příbuzní.

V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě  měl rád.
Jeden rok uplynul jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci nedá zapomenout.

Dne 23. října 2011 vzpomeneme první smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk Klepáč z Liptálu č. 381

Stále vzpomínají manželka, syn, rodiny Vaculí-
kova, Dvořákova, Holíkova, přátelé a známí.
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oznámení 
Dne 14. září 2011 nám přišla do Liptálu smutná zpráva: před      

5 dny byl v Austrálii pochován ve věku 83 let náš rodák, pan 
Karel Machala. Zemřel 5. 9. 2011.

Ještě vloni navštívil svou rodnou obec Liptál i se svou man-
želkou. Bohužel, další cesta do jeho  domoviny mu již dopřá-
na nebyla.

karel maChala- životoPis  
Narodil se 7.6.1928 Liptál, zemřel zřejmě 5.9.2011 v Austrálii. 

Původní bydliště:    
Liptál 266 (Dolansko, vedle Krum-
pochů, rodný dům kvůli údržbě pro-
dal panu Vasilovi)

Současné bydliště v Austrálii:
ATHERTON QLD, Austrálie

Vyznání:    
evangelické, po rodičích. Přispěl 
i na pořízení nového zvonu při 100 
letém výročí chrámu v Liptále v roce 
2007, zúčastnil se i odhalení pomní-
ku Na Bílé v roce 2010. Vždy se za-
jímal i o církevní život, přátelil se 
i s manžely Vodovými a farářem Ja-
nem Hudcem.

Manželka: Marion Machala, Angličanka, narozena 1.1.1923, 
t.č. v nemocnici. Z prvního manželství ještě v Anglii má syna, 
ten v Anglii žije, vnuk žije ve Francii. Po válce a ztrátě manže-
la odešla za dvěma staršími bratry do Austrálie, kde seznámila 
s Karlem a vzali se asi v roce 1976.
Matka: Veronika Machalová roz. Vlčková,  narozena 27.3.1897 
v Liptále, zemřela 25.01.1971.
Ovdověla, když 2 děti (Karel a Jiřina) byly ještě malé. Její ro-
diče: Pavel Vlček, Rozína, roz. Vaculíková.
Otec: Jiří Machala, brzy zemřel, manželka ovdověla se dvě-
ma malými dětmi.
Sourozenci: jedna sestra, Jiřina Videcká roz. Machalová, nar. 
30.06.1925 v Liptále. Uzavřela sňatek 29.7.1967 s Ferdinandem 
Videckým, nar. 19.10.1920, vdovcem se 4 dětmi. V tom samém 
roce 2.8.1967 se přestěhovala za jeho rodinou do Mikulůvky, 
kde žila až do své smrti dne 21.4.2002.
Její manžel zemřel 9.5.1998.
Životní příběh:
Do ciziny utekl 17.6.1949, 9:30 překročil hranice, ve 21 letech. 
Dva roky pobýval v Německu, v "lágru" - utečeneckém tábo-

BlahoPřání 
Dne 28. října 2011 oslaví krásné 80. narozeniny naše maminka, 
babička a prababička, paní

Marie Srněnská z Liptálu č. 215

Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a poho-
dy přejí děti s rodinami.

Manželé Machalovi 
při poslední návštěvě 
v roce 2010

ře, pak Austrálie. Sám chtěl do Jižní Ameriky, ale tehdy to ne-
bylo možné. Kamarád Josef Münster mu pomohl do začátku 
100 dolary, našel práci - pálení dřevěného uhlí. Poté v mládí 
vykonával různé práce. Například na farmách, na jatkách, od-
chytával jedové hady, pracoval i jako kovář, zabýval se hledá-
ním a těžením nerostů a diamantů, které se naučil i vybrušovat 
a toto i jako zálibu vykonával, dokud mu dobře sloužil zrak. 
Nikdy se práce nebál, i proto se mu na stáří dařilo dobře.

První návrat domů na Moravu - do Liptálu po 27 letech - 
v roce 1976. Maminka se již jeho návratu nedočkala. Čeka-
la ho jen sestra s rodinou, která v té době již byla provdána 
v Mikulůvce.
Poté  dvakrát za komunistického režimu jako utečenec nedo-
stal vízum, z toho ani v roce 1982, opětovně znovu a znovu žá-
dal. Komunistický režim, kvůli kterému odešel do zahraničí, 
nenáviděl celý svůj život.
Do své smrti měl obě občanství: australské a české, kterého se 
nikdy nechtěl vzdát a kvůli kterému měl problémy i s udělo-
váním víza. Jeho manželka Marion má rovněž dvě občanství:  
Austrálie a Anglie.

Liptál po sametové revoluci navštěvoval i s manželkou čas-
to, pokud mu to zdraví dovolovalo (nemocné srdce) a lékaři 
vzhledem k dlouhému letu doporučovali. U přátel nebo rodi-
ny pobýval i v roce 2005, 2007, 2008, naposledy 2010.  Něko-
lik Liptalanů ho v Austrálii i navštívilo (např. Alois Kovařčík, 
Jiřina Žurková, a v roce 2010 Pavel Bravenec ze Seninky - pří-
buzný). Vždy rád přivítal i každého dalšího Čecha, který se 
třeba jen náhodou u něj zastavil, protože měl u svého domu vy-
věšenu i Českou vlajku (vyvěšování státní vlajky u rodinných 
domů bývá v Austrálii zvykem).  Karel byl vždy hrdý na to, že 
je Čech.
Jak sám říkal, s přibývajícími léty je stesk po domově větší 
a větší, vzpomínky na Liptál, na mládí, školu, kamarády i dět-
ské lumpárny se vracejí. A byl vždy vděčný, když se domů 
mohl podívat.
Žádal vždy zasílání Liptálského zpravodaje, který četl od za-
čátku do konce. V něm radostně vítal každou zmínku o něm, či 
jeho manželce, ať už se to týkalo narozenin nebo jeho návštěv. 
Věděl, že na něj Liptalané nezapomněli. Občas známým Lipta-
lanům telefonoval a velmi se zajímal o to, co se v Liptále děje 
a jak se mají jeho známí a vždy byl smutný z toho, pokud ně-
kdo z jeho vrstevníků, sousedů a kamarádů z mládí zemřel.
Děkujeme tedy všem jeho známým, přátelům, sousedům, spo-
lužákům a příbuzným, spoluobčanům, kteří mu tady v jeho do-
mově věnují tichnou myšlenku, která k němu jistě doputuje až 
tam daleko, za oceán. Budeme na Tebe, Karle, vzpomínat.
Podle vyprávění a dalších materiálů zpracovala: 

Jana Vráblíková, OÚ Liptál

Pan Karel Machala odešel cestou "všelikého těla", ale jeho 
skutky a myšlenky zůstávají. Jeho životní osudy jsou opravdu 
napínavé, charakteristické pro náš národ a jeho pohnutou his-
torii. Znovu si tu připomínám specifika Liptálu a Valašska, tu 
pevnou vazbu a nefalšovanou lásku k rodnému kraji, jeho ná-
boženství a zvykům a především k lidem. S přáním všeho dob-
rého od Boha zdraví.              Jan Hudec
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Výsledky fotografické soutěže 2011

Nová kniha Valašská duše Vladislava Jurčáka

Z obecní 
knihovny Liptál Soutěže se zúčastnilo 19 fotografů s celkem 53 snímky. Vyhodnocení soutěžních 

fotografií a předání knižních cen proběhlo ve velké zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Liptále při příležitosti Výstavy k výročí první písemné zmínky o Obci Liptál 
- 650 let.

K vyhodnocení vítězných fotografií jsme pozvali pana Zdeňka Hartingera, který 
určil toto pořadí:

Kategorie LIPTÁL:
1. místo Josef Londa - Evangelický kostel v zimě
  - Mlhy
2. místo  Petr Jungmann  - Vartovna ponořená v mlze před východem slunce
3. místo  Radka Sachrová  - Pohled z Pustého

Kategorie OSTATNÍ:
1. místo  Pavla Valchářová - Letní
  - Duhová
2. místo  Eliška Marečková - Vlaštovičky
3. místo  Věra Dostálová  - Sušení sena v Háji
4. místo  Radomil Staněk  - Západ slunce

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII pořídil pan Josef Londa - Divoká 
Rokytenka. Fotogalerii z výstavy můžete zhlédnout na www.liptal.cz, Odkazy na fo-
togalerie, nebo přímo: www.rajce.net/a5346267.

KNIhOVNA V LIPTÁLE 
ČERVEN - SRPEN 2011

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 1.6. do 31.8. 2011 si čtená-

ři vypůjčili 247 knih a 10 časopisů, počet 
návštěv v tomto období – 111 čtenářů. 

Nově se zaregistrovali 4 čtenáři, 
z toho:

1x důchodce
1x zaměstnaní 
2x mládež do 15 let.  
Internet – počet návštěv: 50

Webové stránky knihovny si do         
31. srpna prohlédlo 1552 návštěvníků.

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

Aktuality z naší knihovny najdete 
na www.liptal.knihovna.info.

Alena Malčíková, 
knihovnice

Liptalanům dobře známý „Lipťák“  
Laďa Jurčák, jasenský rodák, kmochá-
ček a strýc Volného výtvarného sdruže-
ní „Valašský názor“  vydal knížku. Spl-
nil si tak svůj sen a dal si nádherný dárek 
ke svým nadcházejícím 80. narozeninám 
v příštím roce. Autor publikace Jiří Fal-
tus v knize podle Laďou dodaného kuf-
ru materiálů shrnul některé události jeho 
bohatého života, je zde zveřejněno 172 
fotografií a jeho 488 autorských známek. 

Také 8 ilustrací O. F. Krajíčka. Kromě 
toho všeho z tohoto díla dýchá obrovská 
láska k Valašsku a jeho lidu. Byť se ně-
kteří narodili jinde.

Cena knihy je 300 Kč a můžete si ji 
zakoupit např. v knihkupectví Malina 
na vsetínském Dolním náměstí, na OÚ 
v Jasenné. Pokud by jste měli zájem, OÚ 
v Liptále by snad vzhledem k nízkému 
nákladu mohl ještě několik kusů zajistit.

Jana Vráblíková
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Senioři komunikují 2011

Nejvíce dětí čte na severní Moravě

V naší obci proběhl kurz práce na po-
čítači pro seniory, který pořádal Nadační 
fond manželů Livie a Václava Klausových 
ve spolupráci s Masarykovou veřejnou 
knihovnou ve Vsetíně, Místní knihovnou 
v Liptále a Základní školou v Liptále.

Kurz probíhal každé dopoledne ve 
dnech od 5. do 8. září 2011 v počítačové 
učebně Základní školy a byl plně obsazen 
v počtu 10 zájemců o výuku.

Lektorkou byla paní Jana Krajčová 
z Masarykovy veřejné knihovny ve Vse-
tíně.

Senioři se naučili základy práce s počí-
tačem, práci s textovým editorem, vyhle-
dávat informace na internetu a další prak-
tické dovednosti.

Všem zúčastněným přejeme, aby se 
jim v práci s PC dařilo a neváhali přijít 

do knihovny v Liptále a své znalosti vyu-
žili.             Alena Malčíková, knihovnice

Právě severní Morava hlásí největší 
počet registrovaných čtenářů v projek-
tu Čtení pomáhá. Z celkových více než 
40 tisíc registrací je téměř devět tisíc 
dětí z tohoto regionu. Praha je pak nej-
lepší v úspěšnosti vyplněných kontrol-

ních testů. Projekt Čtení pomáhá pod-
poruje čtenářství a zároveň umožňuje 
dětem a mládeži podílet se na charita-
tivní činnosti. Každý z čtenářů, který 
se zaregistruje na webových stránkách 
projektu, přečte některou z doporuče-

ných knih a správně zodpoví kontrol-
ní otázky k dané knize, získává kredit 
50 korun. Ten pak věnuje na konkrétní 
charitativní akci, kterou si vybere.

Nový Profit č.30, 25.7.2011

POZVÁNKA 
na sraz „lipťáků“
Zveme Vás na setkání bývalých zaměstnanců 

v.d. Lipta Liptál,
které se uskuteční v sobotu 8. října 2011 v 15 hodin

v Kulturním zařízení při Obecním úřadě Liptál.
 

Připravovaný program:
15:00 příjezd účastníků
15:30 zahájení setkání, zdravice účastníků
16:00 posezení, volná zábava

 
Prosíme rovněž, aby jste o této akci informovali své přátele

a známé z jiných provozoven.
Účastnický poplatek ve výši 150 Kč bude uhrazen

přímo na místě.
 

Potvrďte laskavě svoji účast do 5. října 2011 na adresu:
Miroslav Vaculík, telefon 571 438 008, mobil 604 205 471, 

nebo na e-mail: vaculik@molo.cz.
Za přípravný výbor Miroslav Vaculík
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Napsali nám Poděkování, prosba a žádost

hasiči VARTOVNA 2011 - taktické cvičení Jednotek SDh

Děkujeme tímto našemu liptálskému 
rodákovi  Františku Řezníkovi za pří-
spěvek ve výši 1 500 Kč  na připravova-
nou knihu Liptál na přelomu tisíciletí, 
který nám věnoval u příležitosti  letoš-
ních Liptálských slavností. Za příspěvek 
i za jeho stálý zájem o  naši obec upřím-
ně děkujeme.

 
Dále tímto prosíme naše občany – mi-

lovníky přírody, pokud mají doma něja-
kou pěknou fotografii zahrádky, chalupy, 
květinové výzdoby, kousku malebné kra-
jiny z  kteréhokoliv ročního období, aby 
nám tyto záběry zapůjčili nebo zaslali 
na adresu vaculik@molo.cz.

Pokusíme se z nich vybrat ty nejlep-
ší. Chtěli bychom těmito snímky v při-
pravované knize ukázat, že i v naší obci 
máme pěkná a zajímavá místa, kterými 
se můžeme pochlubit. Na zaslání  stáva-
jících  nebo pořízení nových záběrů je 
ještě  čas  asi do konce  letošního roku. 

Žádáme tímto také zástupce organiza-
cí a spolků činných v naší obci, pokud 
již nebyli osloveni, aby nám do této kni-
hy připravili  materiály ze života svého 
spolku za poslední období, ze kterých by 
se dalo čerpat a vybírat . Neměly by zde 
určitě chybět informace jako například   
- název spolku
- vznik, jak dlouho působí v obci

- charakteristika jejich činnosti
- největší zajímavosti za období 1990-2011
- osobnosti  (i za celé období spolku)
- významná ohodnocení
- podíl na životě obce
- fotodokumentaci, popisky  plus  autora 
   fotek
- rozsah  1 – 2 stránky textu
- jméno autora a kontaktní osobu, se kte-
rou budeme po dobu přípravy knihy spo-
lupracovat.

Bližší informace rád poskytne  a na 
další spolupráci se těší  

Miroslav Vaculík, 
předseda občanského sdružení 

„Ozvěny života“, tel.: 571 438 008.

Dopis z Lutoniny
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za 

Váš finanční dar, kterým jste přispěli 
naší obci k vydání knihy s názvem „Tak 
šel čas“ a která byla vydána v rámci oslav 
750. výročí první písemné zmínky o Lu-
tonině. Ještě jednou děkujeme.

Vítězslav Zicha, starosta obce Lutonina

Pro informaci našim občanům uvá-
díme, že jeden výtisk máme zájem-
cům k dispozici k nahlédnutí na OÚ 
Liptál. Pokud by někdo z občanů měl 
zájem o zakoupení knihy, sdělte nám 
to na Obecní úřad v Liptále, a dodání 
Vám zprostředkujeme. Přímo ji můžete 
zakoupit na OÚ v Lutonině nebo ve Vi-

zovicích v knihkupectví Lípa a v infor-
mačním centru.

Kniha je formátu 220 x 300 cm, má 
240 stran. Jsou zde zmapovány nejrůz-
nější události obce, doplněné černobí-
lými i barevnými fotografiemi. Cena je 
370 Kč.           

 Jana Vráblíková

Dne 24. září 2011 proběhlo v naší obci 
v rámci školení a výcviku největší ha-
sičské cvičení SDH ve Zlínském kraji 
v roce 2011.

Taktického cvičení k prověření sou-
činnosti zúčastněných jednotek při 
dálkové dopravě požární vody pomo-
cí požárních stříkaček a čerpadel cis-
ternových automobilových stříkaček 
na Vartovnu -  k rozhledně na Vartov-
ně - se zúčastnilo 26 jednotek SDH 
a na 140 hasičů. Celé akci mohli při-
hlížet i zájemci z řad veřejnosti za do-
držení bezpečnostních podmínek. 
Proto byla  i od 12:30 hodin  pro ve-
řejnost uzavřena cesta z Obory k roz-
hledně v obou směrech pro všechny - 
tedy i chodce, mimo cvičící jednotky 
(JSDHO) do ukončení cvičení - asi do         
15 h. Cesta od Syrákova byla přístupná 
po celou dobu.

Po zakončení cvičení byl proveden ná-
stup cvičících JSDHO v Kulturním are-
álu v Liptále, kde byl zároveň podáván 
guláš a občerstvení.

Foto: Anna Svobodová
Celou akci hasiči zhodnotili jako zda-

řilou a velmi potřebnou. Její význam 
spočívá hlavně v tom ověřit si součin-
nost sborů např. při zásazích v těžko do-
stupných terénech, při lesních požárech 
a pod. Zde je velmi důležitá spoluprá-

ce jednotlivých sborů a jejich techniky. 
Z akce mohou účastníci pro příště čer-
pat mnoho nabytých zkušeností a to byl 
hlavní cíl této výjimečné a ojedinělé 
akce.             

Hasiči z Liptálu
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Foto: Anna Svobodová

ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ 
NA VSTŘIKOVACÍCH LISECH

VÝROBNÍ PROGRAM: 
• technické výlisky pro automobilový průmysl
• domovní spínače a zásuvky SPINEL
• komponenty pro trekingové a lyžařské hůlky
• příslušenství k montáži plotů 
• perlinkové nitěnky

VS PLASTIK, s. r. o., Jasenice 1254, 755 01 Vsetín, 
tel./fax: 571 405 587, info@vsplastik.cz, www.vsplastik.cz

Nabízí 
zámečnické práce, 

včetně dodání materiálu 
z vlastního skladu

Opravy 
dodávkových vozidel
vestavby sedadel ...

Mave spol. s r.o., 756 31 Liptál 164, okr. Vsetín, ČR
www.mave.cz, e-mail: mave@mave.cz,  prodej@mave.cz
Tel.: +420 571 437 020, mobil: +420 608 711 444
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Ze základní školy Zahájení nového školního roku
Zahájení školního roku v ZŠ Liptál 

předcházela generální oprava tělocvič-
ny. Bylo rekonstruováno topení, oblože-
ní i podlahy a byly pořízeny nové sítě do 
oken. Touto rekonstrukcí byla završena 
oprava budovy, která v srpnu 2012 oslaví 
35. narozeniny. Nyní je třeba soustřeďo-
vat finanční prostředky na vybavení tříd 
novými lavicemi a nábytkem a didaktic-
kou technikou. Zatím jsme mohli naku-
povat jen do té míry, jak se nám podařilo 
zajistit finance.  Proto jsme velmi vděč-
ni za realizovanou nabídku pana Řádka, 
který na své náklady rekonstruoval lavi-
ce pro celou první třídu. Ráda bych po-
děkovala také těm maminkám prvňáčků, 
které pro ně našily závěsné sáčky, kap-
sičky i potahy na židle. Moc bychom si 
přáli, aby podobnou iniciativu vyvinuli 
podle svých  rodiče ostatních tříd. 

Poděkování patří také manželům 
Kobzovým ze Lhoty, kteří za pomo-
ci zaměstnanců školy pomohli upra-

1. třída paní učitelky Zgarbové.

vit prostranství před školou. Jejich po-
moc přišla vhod, neboť škola potřebuje 
upravit parkové plochy a věnovat úsilí 
na obnovu školního pozemku. Ohláše-

né brigády se další rodiče nezúčastni-
li, ale věříme, že nám budou nápomocni 
při rekultivaci pozemku.

Věra Halová, ředitelka školy

Naši „prvňáčci“
V září 2011 do liptálské školy zasedlo poprvé do lavic 19 no-
vých žáčků:

Bogarová Natálie Výpusta
Černobila Jan Dolansko
Fojtík Filip Na Špici
Freund Tomáš Sadová
Jehlářová Martina Lhota u Vsetína
Koutná Kristina Střed
Matonoha Filip Dolansko
Mikšíková Lucie Jasenná
Ondrašíková Nikol Dolansko
Řádková Daniela Na Hranici
Řezníčková Lucie Dolansko
Tomana Tobias Jan Na Špici
Trochta Michal Střed
Vaculíková Nela Sadová
Vilková Jasmína Střed
Vilková Natálie Střed
Vráblík Lukáš Lhota u Vsetína
Výchopeň Ondřej Dolansko
Zlatanovič Goran Lhota u Vsetína

Přejeme jim v jejich prvním školním roce 2011/2012 hodně 
školních úspěchů, samé dobré známky a jejich paní učitelce 
Zgarbové hodně trpělivosti a porozumění.

Připravila Jana Vráblíková

IX. třídu ZŠ Liptál v červnu ukončili
Také „deváťákům“, kteří letos opustili po absolvování          

IX. třídy liptálská školní škamna, přejeme hodně dalších stu-
dijních úspěchů na dalších školách i v osobním životě. Jsou  
to tito - celkem 24 žáků:
Barvířová Kateřina Lhota U Vsetína
Basel Tomáš Střed
Blažo Tomáš Vsetín
Burján Jakub Pusté
Cedidla Jan Střed
Cedidla Pavel Všemina
Čaníková Anna Jasenná
Enkhtulga Enkhtsolmon Střed
Frýdl Pavel Lůžko
Geržová Kristina Háj
Gřešák Petr Na Prašnici
Košut Petr Jasenná
Kratochvíl Daniel Sadová
Kroupová Simona Střed
Marešová Vendula Dolansko
Mrnuštík Václav Dolansko
Mrnuštíková Kateřina Sadová
Nguyen Tomáš Výpusta
Poláštíková Markéta Všemina
Řezníková Lucie Lhota u Vsetína
Smolík Jakub Pusté
Šťastná Kristýna Střed
Vaculík Pavel Lůžko
Vodák Ondřej Na Špici
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Liptalané opět v Londýně

Ze školní družiny Keramika pro všechny! 

Již více než půl roku se skupina žáků, 
studentů i dospělých připravovala na po-
znávací výlet do Londýna. Naším cílem 
bylo nejen poznat nejvýznamnější pa-
mátky, ale také všední život jeho obyva-
tel. A to se nám mohlo podařit jen ubyto-
váním přímo v rodinách. 

Nejnáročnější byl první den po příjez-
du do hlavního města. Měli jsme za se-
bou cestu autobusem po pevnině i přejezd 
eurotunelem na ostrovy. Naše průvodky-
ně, paní Jana Hudková, nás cestou při-
pravovala na to, co všechno uvidíme, 
uslyšíme, na co si máme dát pozor, čeho 
si určitě všimnout. Oceňovali jsme její 
profesionální přístup, přehled, připrave-
nost i vlídnost a ochotu splnit každé naše 
přání. Kdo čekal jednotvárné předčítání 
z příruček, ten se nedočkal. Poutavý vý-
klad střídala dokumentárními i celove-
černími filmy, nezaskočila ji žádná naše 
otázka. 

Dnes se žáci od 3. třídy učí jazyku an-
glickému a seznamují se s reáliemi Britá-
nie. Je proto asi zbytečné popisovat vše, 
co jsme v Londýně viděli. Snad jen že 
proslulé London Eye stojí za to a vy, kte-
ří se do Londýna chystáte, nezapomeňte 
na loď Belfast. Na své si přišli  lovci foto-
grafií i milovníci nákupních slev. Největ-
ším tajemstvím však byly rodiny. Věděli 
jsme, že mají v průměru dvě děti, domá-

cího mazlíčka, snídají lupínky a tousty, 
atd., ale přece jen v koutku duše obavy. 
Budu umět požádat o čaj? Dokážu rea-
govat na jejich otázky? Co když to ne-
zvládnu? 

Přívětiví hostitelé brzy rozptýlili naše 
obavy. Naši začátečnickou angličtinu 
přijímali s úsměvem, snažili se mluvit 
pomalu a vycházeli vstříc našim potře-
bám. Nutno říci, že pro první večer to 
byla především sprcha, jídlo, pití a po-
stel. Na další už nezbývalo sil. Muse-
li jsme se připravit na cestu za králov-
nou do Windsoru a za Harrym Potterem 
do Oxfordu. 

Procházka kolem Toweru, plavba 

k nultému poledníku a už tu byl poslední 
večer. Pohledem z Greenwiche na večer-
ní Londýn jsme se jen neradi loučili se 
světoznámým obchodním centrem s pří-
slibem, že určitě někdy zas.

Za všechny účastníky zájezdu děkuji 
všem rodičům, kteří umožnili svým dě-
tem tento nevšední zážitek. Děkuji také 
zaměstnavatelům a sponzorům, kteří 
umožnili účast většího počtu žáků. Dě-
kuji také cestovní agentuře www.jana-
hudkova.cz z Nového Hrádku, se kte-
rou máme již z dřívější doby velmi dobré 
zkušenosti a můžeme ji vřele doporučit 
všem, kteří si ještě netroufají sami po-
znat Londýn.     Věra Halová

Před Buckinghamským  palácem.

Dne 26. září 2011 začalo pravidel-
né keramické tvoření v dílně Základní 
školy v Liptále. Začátek  kurzu v 15.00 
hodin (děti) nebo v 17.00 hodin (dospě-
lí nebo rodiče s dětmi).  Zveme všech-
ny školáky, předškoláky s rodiči, ro-
diče i prarodiče. Podrobné informace 
a rozpis schůzek na školní rok dosta-
nete na prvním setkání nebo ve škol-
ní družině. Přihlásit se můžete klidně 
i později. Těším se na Vás. 

Petra Pilná, 
vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál
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Z mateřské školy Indiáni v Semetíně 
Školka v přírodě – 22.8. – 26.8. 2011
Zase uplynul další školní rok a my 

jsme se s některými dětmi a paní učitel-
kou Květou setkali na naší oblíbené Há-
jence. Tak jako minulý rok, jsme si vedli 
zápisník, ze kterého uvádím zápis prv-
ního dne:

Pondělí - 22.8.2010
Tak jsme zase tady!!!!  A počasí má být 

tropické. Ideální počasí na hry u potoka. 
Po vybalení našich věcí, jsme se sešli 

na „posvátném místě Indiánů“, kde nám 
duch velkého náčelníka Šedého vlka vy-
právěl o životě Indiánů – (kde žili, jak 
lovili, jak jedli, co si oblékali, atd.). Také 
jsme si prohlíželi obrázky malých i vel-
kých Indiánů, ozdoby, oděvy, luky, šípy, 
obydlí i bizony. Potom jsme se nauči-
li indiánský pozdrav a tanec podle ryt-
mu bubínku a dešťové hole. Hned na to 
jsme našli dopis od „ducha Šedého vlka“. 
V něm se nám duch představil a ozná-
mil, že na nás bude dávat pozor a bude 
nás chránit, ale také nám bude dávat růz-
né úkoly, které budeme celý týden plnit, 
a že se každý den potkáme na posvátném 
místě v týpí, kde se dozvíme, co budeme 
každý den dělat.

Odpoledne jsme našli krabici s indi-
ánskými deníky. Vymalovali jsme si In-
diána a každý si vymyslel své indiánské 
jméno. Pak jsme šli prozkoumat okolí há-
jenky a stavěli si z přírodnin znaky dvou 
kmenů – Dakotů a Apačů. Večer jsme se 
sešli v našem „týpí“, zazpívali jsme si, 
zhodnotili den, poslechli si příběh o Da-
kotech (siuxech), rozdali jsme si první ra-
zítka do deníčků a šli spát. Lapač snů nás 
hlídal.“

Ale náš týden pokračoval – plnili jsme 
spoustu dalších úkolů, hráli jsme indián-
ské hry a podnikali různé výpravy. Tady 
je malá ukázka činností, které jsme ještě 
plnili – v úterý jsme na výpravě pozoro-
vali lupou různé rostliny a brouky, také 
z Alceda přijel kamarád Tom, který nám 
ukázal hry s lanem a v lanovém centru 
nás naučil jak se „jistí“ kamarád, a co se 
říká, než začínám lézt po laně. Také nám 
povídal o živočiších, kteří žijí v potoce 
a ukázal nám je na živo i na obrázcích. 
Děti si vyzkoušely, jak se chytají, a pak je 
pozorovaly. Viděli jsme chrostíka, larvu 
jepice, ploštěnku, a další. Ve středu jsme 

se učili skládat lodičku z papíru a pouš-
těli jsme si je po předem připravené drá-
ze v potoce, který je kousek od hájenky. 
Také jsme hráli kelímkovou bitvu  a u té 
se děti vyřádily. Odpoledne jsme v druž-
stvech plnili různé úkoly. Rozeznávali, 
jsme jehličnaté a listnaté stromy, házeli 
šiškami na cíl, poznávali dopravní znač-
ky a stavěli v lese krásné indiánské sta-
vení pro indiánské duchy. 

Také jsme malovali trička s indián-
skými motivy a vyráběli si indiánské 
čelenky, ale hlavně  jsme řádili v poto-
ce a stavěli hráze. Děti byly úplně nejvíc 
nadšené, když se mohly vykoupat v po-
toce!!!

Ve čtvrtek - jsme pozorovali závodní 
auta z Barum ralye a děti byly u vytrže-
ní. Někteří závodníci dokonce zastavi-
li a dali dětem svůj obrázek a někdy se 
i podepsali. 

Odpoledne jsme se vydali na velkou 
výpravu za „bizonem“. Děti se rozděli-
ly do dvou družstev - „červení“ a „žlutí“. 
Plnili jsme spoustu úkolů, které nás do-
vedly až k vytouženému bizonovi. Tam 
nás čekalo velké překvapení – bizoní po-
klad. Večer jsme si opekli „bizoní maso“, 
zazpívali si táborákové písničky a zatan-
covali indiánské tance. A když už byla 
úplná tma, čekal nás poslední úkol na-
šeho indiánského dne - Indiánská stez-
ka odvahy. Na začátku se nikdo nebál, 
ale jak se blížil večer, začali mít strach 
všichni. Před stezkou jsme si povída-
li a paní učitelka Květa nám vyprávě-
la jeden indiánský příběh o strachu, aby 
děti trochu uklidnila. Všichni jsme měli 

baterky a každý si vybral kamaráda, se 
kterým chce stezku projít, ale i ve dvoji-
cích to bylo někdy náročné, takže musely 
paní učitelky občas projít stezku s dětmi. 
Cesta byla vyznačená svíčkami a čekaly 
na ní různá strašidla – hejkal, duch Še-
dého vlka, a také čarodějnice, od které 
za splnění úkolu dostaly děti indiánský 
náramek, bublifuk a píšťalku. Stezka 
byla opravdu strašidelná, i paní učitelky 
se docela bály, ale jinak to všichni zvlád-
li, a protože už bylo hodně pozdě, děti 
usnuly v okamžiku a spaly až do rána. 

V pátek ráno – paní učitelka rozda-
la poslední indiánské razítka do deníč-
ků, no všichni jich měli mnoho, zahrá-
li jsme si poslední indiánské hry a také 
nám nejstarší kluci připravili poslední 
cestu za pokladem Aztéků. Poklad jsme 
našli a po obědě a po sbalení všech věcí 
čekali na příjezd rodičů.

TAK AhOOOOJ, hÁJENKO, BYLO 
NÁM TADY OPRAVDU PRÍMA A TĚ-
ŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ ROK !!!

Velké poděkování patří paní učitel-
ce Květě, maminkám - Janičce Trochto-
vé a Zdeničce Melichaříkové, které nám 
moc pomáhaly a také Danušce!

Mamince Ivance Koutné děkuje-
me za suprovní dárky, tiskátka a bar-
vy na trička!

A také všem maminkám od dětí, kte-
ré s námi byly na školičce v přírodě dě-
kujeme!

                            Darina Geržová,
učitelka Mateřské školy Liptál
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Jasenná, ŠaRDiČan, ŠaR-
DiČÁneK a Mužský sbor 

MuŽÁCi – Šardice, Slezský 
soubor Heleny Salichové – Ostrava, 

Malá Rusava – Bystřice pod Hostýnem , 
oStRaviČKa – Frýdek – Místek, Do-
CuKu – Valašské Meziříčí, CiMbÁlo-
vÁ MuZiKa jiřího nechanického – 
Vsetín, CiMbÁlovÁ MuZiKa MalÁ 
Kotula – Nový Hrozenkov, decho-
vá hudba liPtalanKa – Liptál, Sal-
vation – Vsetín, Profesionální taneční 
skupina belly Dance Group aphrodité 
a tanečnice taneční školy Shanti- ne-
fertiti DReaM – vsetín, valašský ga-
jdoš z vizovských hor - Petr Sovják 
– neubuz  a 5 složek domácího folklor-
ního souboru LIPTA (   Malůšata, Malá 
Lipta,  Lipta - základ s senioři, sbor  Ro-
kytenka ). Významnou sobotní událostí 
byl křest prvního CD Ženského sboru 

ROKYTENKA. „Cérky“ ve spoluprá-
ci s cimbálovou muzikou Vizovský Juráš 
letos červnu natočily první CD s písně-
mi z Liptálu a blízkého okolí, a tím také  
přispěly k oslavám 650. výročí založe-
ní obce. Křest CD proběhl v sobotním 
programu s názvem „Pokaď tancujem, 
žijem!“ a pokřtili ho Stanislav Mišák, 
hejtman Zlínského kraje, Věra Dostálo-
vá, starostka obce Liptál, Josef Londa, 
choreograf a bývalý vedoucí FoS Lipta.  
Nedělní finální Galaprogram 42. ročníku 
MFF Liptálské slavnosti proběhl s účastí 
všech zahraničních a domácích  souborů 
pod slunečními paprsky  tím byly Liptál-
ské slavnosti úspěšně zakončeny.

  Velké poděkování patří všem, kteří se 
na přípravě tohoto festivalu podílí v čele 
s panem Ladislavem Michálkem. Foto-
galerii naleznete na www.liptal.cz. 

Mgr. Andrea Čalová

Mezinárodní folklorní festival Lip-
tálské slavnosti byl uspořádán tradič-
ně poslední srpnový víkend v malebné 
valašské obci Liptál. Pořadateli toho-
to festivalu byli Folklorní sdružení Čes-
ké republiky, Zlínský kraj, Obecní úřad 
Liptál a zejména místní Folklorní sdru-
žení Lipta Liptál. Záštitu nad festivalem 
převzali paní Alena Gajdůšková, mís-
topředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, 
pan Stanislav Mišák, hejtman Zlínské-
ho kraje, paní Jana Bobošíková, emerit-
ní poslankyně Evropského Parlamen-
tu a pan Radim Uzel, předseda 
SPRSV.  

Zahraniční soubory, kte-
ré se začaly sjíždět do Liptá-
lu již v úterý 23.8.2011, měly 
připravený vyčerpávající pro-
gram, skládající se jak z vlastních  
folklorních vystoupení, tak i z návštěv 
okolních měst, spojených s prohlídkou 
muzeí či skanzenu ve Valašském mu-
zeu v přírodě v Rožnově p. Radhoš-
těm. Letošní Liptálské slavnosti se nesly 
ve znamení 650. výročí od první písem-
né zmínky o Liptálu. Významné výročí 
bylo připomenuto výstavou Liptál v ob-
razech i dokumentech. Návštěvníci mohli 
zhlédnout dokumenty a cenné předměty, 
které mapují historii obce. Vzácné archi-
válie byly zapůjčeny Státním okresním 
archivem ve Vsetíně a muzejní exponá-
ty poskytlo Muzeum regionu Valašsko. 
Významné jubileum obce je jedinečnou 
příležitostí ohlédnout se zpět, co všech-
no nám zanechali naši předkové. Součás-
tí festivalu byly řezbářské a řemeslnické 
dny. Letos své řemeslo předvedli Roman 
Mikuš, Jan Brlica, Zdeněk Matyáš, man-
želé Adamcovi a další.

Letošní festival navštívilo celkem 7 
zahraničních souborů KuD SloGa 
– Sikirevci- Chorvatsko, veSelin-
Ka - Jekatěrinburg -  Ruská federace, 
YoHuela - PaKiliXtli – Iguala  -  
Mexiko, a SHCaFFÉtte – Termo-
li - itálie, naDŠenCi – Trenčín – Slo-
vensko, tuRieC – Martin – Slovensko, 
SKaliČan – Skalica – Slovensko,  lu-
káš Pišoja – Zariečie - Slovensko a 19 
domácích skupin - PoZDní SbĚR 
RaDovanu  – Napajedla, PoRtÁŠ  – 

FOS Lipta Liptál 42. Mezinárodní folklorní festival 
Liptálské slavnosti 23. – 29.  8. 2011
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Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo mi umožnil jet na tento letní tábor. Moc se mi tam líbilo. Hráli jsme spoustu her, chodi-
li jsme se koupat na koupaliště, jezdili jsme na výlety a nejlepší ze všeho byla stezka odvahy. Zažili jsme spoustu legrace a smáli 
jsme se od rána do večera. Taky jsem se seznámil s novými kamarády a vedoucími. Všichni byli moc hodní. 

Děkuji a těším se na příští rok J. 
Gabriel Huňady (11 let)  DD Liptál

Z Dětského domova a ZŠ Liptál Letní tábor Soběnov

Dopis od předsedkyně strany 
SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové

Vážený pan Ladislav Michálek
ředitel Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti, Liptál

V Praze dne 2. 9. 2011
Vážený pane řediteli,
dovolte, abych Vám ještě jednou co nejsrdečněji poděkovala za možnost navštívit 

42. Liptálské folklorní slavnosti a převzít nad nimi záštitu. Folklór mám ráda a po-
važuji jej za důležitou součást života společnosti v mnoha aspektech. Folklór je pro 
mě i pro stranu, které předsedám, nositelem historie, tradic a duše národa. 
A to i bez ohledu na režim, který vládne nebo ideologii, která se tváří, že předsta-
vuje jedinou smysluplnou alternativu. Liptálský folklórní festival přežil normali-
zaci, sametovou revoluci, europeismus i globalizaci. Je jasným důkazem toho, 
že folklór je nositelem skutečných historických, národních a lidských hodnot, 
které jsou trvalé. Folklór navíc stmeluje rodiny, což považuji nyní, v době eroze 
klasických modelů soužití, za velmi důležité.

S pozdravem                Ing. Jana Bobošíková

Nové CD Rokytenky 
„Liptál, městečko“
Ženský sbor Rokytenka letos v červ-

nu 2011 natočil své první CD s písnič-
kami z Liptálu a blízkého okolí.  CD 
s názvem "Liptál, městečko" bylo vy-
dané u příležitosti 650. výročí první pí-
semné zmínky o naší obci a je nazvané 
podle úvodní písně, která se stala nepsa-
nou hymnou Liptálu.  Text Jana Kob-
záně zhudebnil primáš Karel Mrlina 
a "cérky" ji konečně zaznamenaly i pro 
budoucí generace. CD obsahuje dalších    
26 krásných valašských písniček.

Zájemci si mohou CD koupit na obec-
ním úřadě a infocentru v Liptále nebo 
u vedoucí sboru Hanky Vaculíkové                    
(tel.: 777 884 379). Cena je 100,- Kč. 

historie: 
Povinná školní docházka

Osudy Josef Jungman

Univerzita Karlova patří mezi nejlepší na světě

Vyhlášením Všeobecného školního 
řádu roku 1774 se výrazně změnilo škol-
ství v celé rakouské monarchii. Škol-
ský systém se rozšířil o školy normální, 
hlavní a obecné, vedle toho byla zavede-
na povinná školní docházka pro děti od 
6 do 12 let.  

NOVÝ PROFIT č. 35, 29. srpen 2011

Filolog, spisovatel a překladatel se 
celý život pokoušel o položení zákla-
dů novodobé češtiny. Byl autorem první 
učebnice literární teorie a vydal pětidíl-
ný Slovník česko-německý. Na gymná-
ziu v Litoměřicích začal navíc vyučovat 
český jazyk, čímž se stal jeho prvním 
učitelem u nás.  

NOVÝ PROFIT č. 35, 29. srpen 2011

Univerzita Karlova (UK) obsadila 
v takzvaném šanghajském žebříčku 201. 
až 300. místo ze 17 tisíc vysokých škol 
světa. „Univerzita touto pozicí potvrzu-
je své dominantní postavení mezi český-

mi univerzitami, stabilně se mezi nejlep-
šími světovými univerzitami umisťuje 
již po dobu pěti let,“ uvedl rektor Vác-
lav Hampl. Bezkonkurenčně nejlepší 
vysokou školou světa je americký Har-

vard. Ve srovnání s univerzitami ze 
střední a východní Evropy předstihla tu 
pražskou jen Moskevská univerzita na         
74. příčce, zhruba stejně jako UK dopad-
la univerzita v Petrohradu.

NOVÝ PROFIT č. 34, 22. srpen 2011
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Z historie obce Liptál
historie obce Liptál – 3. pokračování 
Pro Liptál významnou událostí v první 

polovině 19.století bylo konání 4 dobytčích 
a výročních trhů v roce. Místo na postave-
ní trhových bud přenechal zdarma Jan Ka-
rel hrabě ze Stommu bezplatně místo 
ve středu aleje. Tam byl na pa-
mátku této události slavnostně 
vysázen vzrostlý strom. Bě-
hem pouhých 14 dnů bylo 
místo srovnáno, postaveny 
trhové boudy i prodejní stán-
ky. V časopise Moravia se píše, že 
každý prostý občan Liptálu tehdy přilo-
žil ruku k dílu. Konaly se bohoslužby, prů-
vody a provolávalo se slavnostní Vivat. Po-
zvání do Liptálu na trhy přijal také urozený 
pán z Ulmu - Erbachu, který reprezento-
val vysokou vrchnost a za slavnostní hud-
by a střelby z moždířů byl pozdraven úřed-
nickým personálem, představenými obce 
i četným obyvatelstvem. 

V roce 1857 měl Liptál 1569 obyvatel, 
z toho 1397 evangelíků, 160 osob katolic-
kého vyznání,12 osob židovského vyzná-
ní.V roce 1900 bylo v Liptále 279 domů 
a 1715 obyvatel. Je pro srovnání v sou-
časné době žije v Liptále 1470 obyvatel 
v 515 domech. Nejpočetnější církví je cír-
kev evangelická /50 % obyvatel/ a katolic-
ká /16% /, jiného vyznání je 7% obyvatel 
a 22 % je bez vyznání.

S životem obce na přelomu 19. a 20. sto-
letí je těsně spjata osoba učitele Františ-
ka Plachého, který zde působil jako učitel 
od roku 1904. Když ředitel školy Maxmi-
lián Pilát odešel do penze, nastoupil mís-
to něj schopný nástupce. Proslul jako vý-
znamný osvětový pracovník a veřejný 
činitel. Podoba Liptálu je známa právě 
z jeho fotografií. Prodávaly se ještě za oku-
pace a dodnes se jimi pyšníme. 

Byl také zakladatelem pobočky Soko-
la /1914/ a byl to právě on, kdo se zasadil 
o činnost kinematografickou. Na zakoupe-
ní kina si Sokol půjčil 13 000,- Kč. Pro-
mítaly se filmy a světelné obrazy. Každý 
pátek pořádali členové Sokola osvětovou 
besedu – zpívali, učili se o působení cvi-
čení na lidské tělo i ducha, věnovali se 
přednáškám z dějin, literárním večerům. 
Všechny akce byly navštěvovány i obča-
ny ze Lhoty, Jasenné, Rokytnice a Senin-

ky. Přesto, že v kině i na každé kulturní 
akci se vybíralo vstupné, členové platili 
členské příspěvky, dluh organizace se ne-
zmenšoval. Pan učitel byl také velký vlas-
tenec. Každý, kdo při cvičení pronesl slovo 

německého původu, musel zaplatit 
pokutu. Přesto se pokladna ne-

plnila tolik, kolik by bylo tře-
ba. A právě velké zadlužení 
bylo příčinou rezignace Pla-

chého na funkci starosty So-
kola. Poté se Jednota sokolská 

rozhodla půjčit si peníze na motor 
potřebný pro výrobu elektřiny do kina.

Věřitel však žádal vrácení peněz do 1 mě-
síce. V městské spořitelně ve Vsetíně jsou 
peníze vypůjčeny – jedním z ručitelů je 
i František Plachý, který se posléze stává 
opět starostou Sokola. 

V kostele hrál na varhany, organizoval 
divadelní představení, vedl pěvecký sbor, 
do zkoušek přicházelo i 30 mladých lidí. 
Požádal o založení dobrovolného sboru 
hasičů a stal se jeho prvním náčelníkem 
i jednatelem. Jeho památce je věnována 
také pamětní deska na staré zbrojnici. Jeho 
náhlý skon při epidemii tyfu v roce 1929 
pociťovali občané jako vážnou ztrátu. Vá-
žili si jej pro jeho pracovitost a skromnost. 
Fotografie smutečního průvodu svědčí 
o velké oblibě i zármutku občanů. 

Zdá se, že nikdo neovlivnil kultur-
ní a společenský život obce více než pan 
učitel Plachý. Proto jsme s radostí uvítali 
u příležitosti letošních Liptálských slav-
ností jeho vnuka, který si společně se svý-
mi syny prohlédl výstavu dokumentů i ar-
chiválií. Bylo nám velkým potěšením, že 
pravnukové poznali svého pradědečka 
i jeho rukopis a slíbili, že Liptál navštíví 
i se svým dědou, který žije u Brna.

Při sběru materi-
álů pro výstavu 650 
let Liptálu jsem ob-
jevila text, který 
ukazuje na sociální 
poměry v tehdejší 
společnosti. Posuďte 
sami, zda a do jaké 
míry se liší každo-
denní starosti našich 
předků od těch, kte-
ré prožíváme dnes. 

O tom, jak náročné byly přípravy na škol-
ní rok pro každou domácnost, píší Novi-
ny z Podradhoště: „Příští týden vdechne 
do našich rodin zvláštní náladu a rozprou-
dí v nich neobvyklý ruch. Bude třeba či-
nit přípravy do školy. Dítky i rodiče bu-
dou rozrušeni. V mnohých domácnostech 
bude dosti starostí. Dítě potřebuje různé 
věci: šaty, knihy, sešity, atd. Prosíme naše 
otce a zvláště dobré, obětavé matičky, by 
každou oběť pro své maličké, co školy se 
týče, rády přinesly. Nedívejte se na školu 
jako na přítěž své kapsy, nelitujte toho gro-
še, který naložíte za své dítě na školu. Je 
pravda, těžko se ten krejcar vydělává, se-
šel by se na to neb ono – ale nezapomínej-
te, že škola má vaše dítky naučit moudros-
ti, škola má je zušlechtit a vybrousit, jako 
se brousí a leští démant, aby měl nějakou 
cenu. Nemáte snad statků pozemských, 
kterými byste mohli obdařit své dítky, tož 
aspoň popřejte jim vychování. A kdybyste 
jim dali třeba tisíce, nebude-li zušlechtěné-
ho srdce jejich, nezbystří – li se jejich ro-
zum a k dobrému-li nenadchne se vůle je-
jich, roztaví se ty tisíce jako sníh na letním 
slunci. Spasitel náš pravil: „Co jste učini-
li jednomu z mých maličkých, mně jste 
učinili.“ Tato slova našeho Pána jistě pla-
tí i o duševním dobrodiní, jež dítěti ský-
tá škola. Dítky se též už těší na školu. Ne-
strašte jich učitelem ani knězem. Tito dva 
převezmou od vás dítě, aby je vychovali. 
Vaší povinností je, abyste je v posvátném 
tom úkolu podporovali. Každý otec pře-
je svému děcku lepší kus chleba, než sám 
jí. První základem šťastnější budoucnos-
ti je škola, ve které pěstuje se rozum dítě-
te a k dobrému se vede srdce jeho. A uči-
tel s tím větší radostí a obětavostí věnuje 
se práci ve škole, bude-li vidět, že je vá-
žen a námaha jeho spravedlivě oceňována, 
bude-li dům otcovský upevňovat to, co on 
ve škole postavil.“                  Věra Halová

liptál 1925, foto Fr. Plachý
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Fotbal - rozlosování podzimSPORT
Rozlosování muži - podzim 2011

kolo zápas den datum kde soupeř výkop
9 mistrák ne 2.10. doma Choryně B 15.30
10 mistrák ne 9.10. venku Jarcová 15.00
11 mistrák ne 16.10. doma Hrachovec B 14.30
12 mistrák so 22.10. venku Kelč B 11.00
13 mistrák ne 30.10. doma Janová B 13.30
14 mistrák ne 6.11. doma Lužná 13.30

Rozlosování žáci - podzim 2011
kolo zápas den datum kde soupeř výkop

1 mistrák ne 28.8. venku Francova Lhota 14.00
2 mistrák ne 4.9. doma Lačnov 14.00
3 mistrák ne 11.8. venku Halenkov 13.30
4 mistrák ne 18.9. doma Ústí 13.30
5 mistrák ne 25.9. venku Huslenky 13.00
6 mistrák ne 2.10. doma Valašská Polanka 13.00
7 mistrák ne 9.10. venku Hovězí 12.30
8 mistrák ne 16.10. doma Lužná 12.00
9 mistrák ne 23.10. venku Lidečko 11.30

Rozlosování dorost - podzim 2011
kolo zápas den datum kde soupeř výkop

6 mistrák st 28.9. venku Lačnov 16.00
7 mistrák so 1.10. doma Huslenky 15.30
8 mistrák so 8.10. venku Jarcová 10.00
9 mistrák so 15.10. doma Ratiboř 14.30
10 mistrák so 22.10. volno
11 mistrák so 29.10. doma Horní Lideč 13.30

Trenér: Vilém Axman (731 715 061), info také na www.fkliptal.cz.

ZUMBA 
V LITPÁLE

Od září 2011 opět můžete přijít!
„Zumbujeme“  

v pondělí  20:00 - 21:00 
v tělocvična ZŠ Liptál 

a ve čtvrtek  18:30 – 19:30  
v KZ Liptál. 

Cena: 30 Kč, s posilováním 40 Kč. 
Pernamentky, 

prodej „zumba“ oblečení. 
Těší se na Vás 

Michaela Šťastná, Liptál

Linka 199
Linka 199 poskytuje právní poraden-

ství a podporu při oznamování přípa-
dů korupce, jejím zřizovatelem je Mi-
nisterstvo vnitra a provozovatelem je 
na základě výběrového řízení občanské 
sdružení Oživení.  Provoz a propaga-
ce protikorupční linky 199 je součástí 
Vládní strategie boje proti korupci pro 
léta 2011-2012, a jejím cílem je přispět 
k řešení korupční situace v České re-
publice, je tedy průřezovým a společ-
ným řešením pro všechny instituce ve-
řejné správy.

Více na adrese www.linka199.cz. 
Mgr. Pavel Novák, 

ředitel odboru tisku a public relations,
MINISTERSTVO VNITRA


