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 Příjemné Prožití svátKů, 
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roKu 2012 vám Přeje 

obecní úřad
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Kanalizace 
Hlavní náplní práce na obecním úřa-

dě je příprava na budování kanalizace. 
V letošním roce již bylo řešeno napojení 
každého rodinného domku zpracováním 
projektu domovní přípojky a zároveň 
byla dolaďována trasa hlavních kanali-
začních stok. Co nejlepší příprava je ne-
zbytná při samotné realizaci a zejmé-
na důležitá z hlediska úspory finančních 
prostředků. Proto této přípravě věnuje-
me velkou pozornost. Poděkování patří 
občanům, kteří ochotně spolupracovali 
a chápou nutnost budování kanalizace. 

I přes některé nepříznivé zprávy v po-
sledním období na omezování dotací 
na vodohospodářské akce, projekt Čis-
tá řeka Bečva II. by ohrožen neměl být 
a samotná realizace je možná již koncem 
roku 2012. 

co nás čeká 
v následující roce 2012

Mělo by to být zejména zahájení vý-
stavby kanalizace. Kanalizace pro 
obec znamená nejen stavební práce, ale 
i značné finanční závazky. Přesto bu-
deme usilovat o realizaci dalších pro-

jektů, které jsou v zájmu obce a obča-
nů. Mezi takové projekty patří v prvé 
řadě chodník v „Dolansku“. Občanům 
jsme vždy slibovali, že chodníky je 
možné stavět až po dokončení  kanali-
zace.  Proto se chceme v příštím roce 
aktivně připravovat na výstavbu chod-
níků v „Dolansku“. Příprava znamená 
zahájit projektové práce, získání územ-
ního a stavebního povolení.  Dalšími 
připravovanými projekty jsou: vybudo-
vání bezbariérového vstupu do lékařské 
ordinace, obnova veřejného osvětlení, 
což by mělo přinést i úspory ve spotře-

Zpráva starostky za rok 2011
Vážení členové zastupitelstva, vážení 

občané a milí hosté
Dovolte mi, abych vás stručně sezná-

mila s některými nejdůležitějšími udá-
lostmi za rok 2011.

650. let obce Liptál 
Rok 2011 se nám do paměti zapíše 

jako rok, kdy jsme si připomínali 650 let 
od první písemné zmínky o obci Liptál. 
Způsob oslav jsme zvolili takový, aby kaž-
dý občan měl možnost si výročí připome-
nout a zúčastnit se některé z akcí k tomu-
to výročí pořádané. Za velmi vydařenou 
sportovní akci považujeme první histo-
rické fotbalové utkání mezi Hořanskem 
a Dolanskem. Hlavní společenská akce 

„Přátelské posezení“ v přírodním kultur-
ním areálu byla částečně ovlivněna ne-
příznivým počasím. Den před oslavami 
se Liptálem přehnala blesková povodeň. 
Přesto se akce uskutečnila, občané přišli 
a dobře se bavili. Program byl připraven 
z dovedností a činností místních spolků, 
sdružení a liptálských škol. Založit no-
vou tradici v Liptále, to byl cíl další akce 
a sice pořádání Farmářských trhů. Mys-
lím, že mnohé z nás překvapil obrovský 
zájem občanů i návštěvníků obce. Určitě 
bychom chtěli i v příštím roce podobnou 
akci uspořádat. I Liptálské slavnosti se 
nesly v duchu oslav, zejména sobotní ve-
černí program pod názvem „Liptál slaví“ 
byl humorně laděn a zaměřen na historii 

obce. Velice hodnotná byla výstava k 650 
letům obce, kde byly vystaveny historicky 
cenné materiály z okolních archívů. Sou-
časnost obce zachytily fotografie občanů, 
v rámci fotografické soutěže. Občané se 
zúčastňovali na výsadbě stromů, sadila se 
lipová alej u mateřské školy a před základ-
ní školou byl vysázen dub letní. 

V bohatém společenském životě obce 
nechyběly tradiční akce jako pochod 
broučků, setkání se seniory nebo vítání 
18 nových občánků obce. Za mimořád-
nou událost letošního roku považujeme 
největší hasičské cvičení jednotek SDH 
ve Zlínském kraji, které probíhalo právě 
v Liptále. Úspěšný byl i vánoční jarmark 
o první adventní neděli. 

Investice 
Štědrá dotační politika evropských fon-

dů  ustupuje a zejména není možné získat 
dotace na investice, které bychom potře-
bovali nejnutněji. V tomto případě mám 
na mysli zejména realizaci projektu přestě-
hování mateřské školy a  opravy zámku. 
A realizace těchto investičních akcí tako-
vého rozsahu není bez získání dotace vů-
bec možné. Přesto jsme se snažili využít 
každé možnosti a  získat finanční prostřed-
ky  pro potřeby obce, na její další rozvoj.

Co se ještě v letošní roce podařilo  
a také nepodařilo ?

Bleskové povodně, které se letos pře-
hnaly Liptálem konečně probudily 
správce toků Rokytenky a byly provede-
ny alespoň některé a nejdůležitější opra-
vy toku Rokytenky v „Dolansku“.  Pro-

obec dotace celkem
Oprava tělocvičny v ZŠ 302 288   200 000   502 288
Místní komunikace 342 313 3 080 764 3 423 077
Farmářské trhy  12 954  114 046    127 000
Osvětlení v kulturním areále  93 997 199 000    292 997
Bezdrátový rozhlas 107 450  967 010 1 074 460
Rozšíření separace odpadů 216 658 1 917 518 2 134 176
Nadace Děti-kultura-sport 0      30 000      30 000
celkem (v Kč) 1 120 860,- 6 686 338,- 7 807 198,-

Přehled získaných dotací a finanční podíl obce je uveden v následující tabulce:

bíhá majetkové vyrovnání mezi občany  
a obecním úřadem, dochází tak k narov-
nání vlastnických vztahů, které obča-
né již dlouho požadovali (stará vodárna 
na Pustém, bývalé smetiště v Kopřiv-
ném, vlastnictví místních  komunikací).

Co se nám nepodařilo. Jako největší 

dluh občanům považuji neschválení no-
vého územního plánu obce Liptál. Obec 
v této fázi nemůže projednávání již nijak 
ovlivnit,  neustále probíhají administra-
tivní úkony ze strany pořizovatele (MÚ 
Vsetín), až po kterých je možné předložit  
územní plán ke schválení. 
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USNeSeNÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál 

č. 7 ze dne 21. 9. 2011
ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho do-
plnění o bod: Liptál - kanalizace 
- schvaluje zápis č. 6 ze dne 22.6.2011 
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 6 ze dne 22.6.2011 
- bere na vědomí informace z jednání 
rady obce Liptál č. 10 ze dne 18.7.2011, 
č. 11 ze dne 1.8.2011 a č. 12 ze dne 
19.9.2011
- schvaluje prodej části pozemku 
ve vlastnictví obce Liptál parc. č. 3908, 
ostatní plocha, výměra cca 60 m2 v k.ú. 
Liptál paní Renatě Fendrychové, Liptál 
260, za cenu 100,- Kč/m2

- schvaluje prodej části pozemku 
ve vlastnictví obce Liptál parc. č. 3717/1, 
ostatní plocha, výměra cca 160 m2 v k.ú. 
Liptál žadatelce Zuzaně Mrnuštíkové, 
Liptál 456, za cenu 50,- Kč/m2

- schvaluje koupi části pozemku parc. č. 
907/2, o výměře cca 160 m2 v k.ú. Liptál 
od Zuzany Mrnuštíkové, Liptál 456, 
za cenu 50,- Kč/m2

- schvaluje vypracování geometrické-
ho plánu, na základě kterého budou dány 
přesné výměry prodávaných a kupovaných 
pozemků. Polovinu nákladů na vypracová-
ní geometrického plánu uhradí obec a po-
lovinu Zuzana Mrnuštíková, Liptál 456

- neschvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví obce Liptál parc. č. 320/5, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené, 
výměra 163 m2 v k.ú. Liptál žadatelce 
Michaele Hajtrové, Lhota u Vsetína 29, 
z důvodu budoucího využití pozemku 
při realizaci splaškové kanalizace
- schvaluje prodej pozemku ve vlastnic-
tví obce Liptál parc. č. 65/2, ostatní plo-
cha, výměra 49 m2 v k.ú. Liptál žadatel-
ce Marii Zedníkové, Liptál 271, za cenu 
100,- Kč/m2

- schvaluje směnu části pozemku parc. 
č. 4019, ostatní plocha, o výměře 112 m2 
v k.ú. Liptál ve vlastnictví Hany Smílko-
vé za část pozemku parc. č. 3863, ostat-
ní plocha, o výměře 38 m2 ve vlastnictví 
obce Liptál
- schvaluje rozdělení nákladů na poříze-
ní geometrického plánu skutečného za-
měření cesty u rodinného domu č.p. 511 
napůl mezi obec Liptál a žadatele
- neschvaluje prodej majetku ve vlast-
nictví obce Liptál – budova bez č.p. nebo 
č.e. na parc. č. st. 123/3 v k.ú. Liptál ža-
dateli Josefu Kirchnerovi, Liptál 371
- bere na vědomí pronájem části pozem-
ků parc. č. 2694 a 2696/1 v k.ú. Liptál 
žadatelům Josefu Kirchnerovi, Liptál 
371 a Petru Daňovi, Liptál 370, za cenu 
1,- Kč/rok
- schvaluje uzavření kupní smlouvy 
mezi obcí Liptál a Svatavou Čurdovou, 

bytem Vsetín, Stará cesta 1090 na koupi 
pozemku kolem bývalé vodárny, včetně 
pozemku pod budovou vodárny na Pus-
tém, celková výměra 473 m2 za kupní 
cenu 50,- Kč/m2

- neschvaluje úplatný převod pozemku 
parc. č. 3769/8 v k.ú. Liptál z Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých do vlastnictví obce Liptál

1. schvaluje bezúplatný převod po-
zemků parc. č. 3769/8, ostatní plocha, 
výměra 842 m2 v k.ú. Liptál do vlast-
nictví obce Liptál od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetko-
vých (dále jen „Úřad“). 

- bere na vědomí požadavek pana Anto-
nína Bělíčka, Liptál 430 na pořízení geo-
metrického plánu skutečného zamě-ření 
komunikace na pozemku  parc. č. 685/4 
v k.ú. Liptál a majetkové vypořádání 
a doporučuje před zahájením přípravy 
geometrického plánu prověřit cenu za  
1 m2, kterou budou požadovat vlastníci 
pozemků pod komunikací
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. IP-12-8011217/2 mezi obcí 
Liptál a ČEZ Distribuce a.s. na věcné 
břemeno zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy na dotčených nemo-
vitostech, pozemku parc. č. 3700 v k.ú. 
Liptál
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. IP-12- 

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

bě elektrické energie. Prioritou zůstává 
čistota a vzhled obce, z dotačního titulu 
OPŽ máme podanou žádost na získání 
čistící techniky. Rovněž je podána žá-
dost o dotaci na výstavbu víceúčelové-
ho hřiště. V případě přidělení dotace by 
se realizovalo to, co v Liptále, zejména 
mládeži dlouho slibujeme. V rámci vy-
hlášených dotačních titulů budeme usi-
lovat o řešení havarijního stavu střechy 
zámku a přestěhování mateřské školy 
do volného pavilonu ZŠ podle již při-
pravené dokumentace. Samozřejmostí 
zůstává zachování všech služeb a čin-
ností, které v obci jsou a které patří 
ke každodennímu životu. 

Plnění naších záměrů je závislé na fi-
nanční situaci státu a také Evropy. Vy-
hlídky nejsou v této oblasti vůbec přízni-
vé. Přesto věřím, že alespoň část našich 

záměrů se nám v příštím roce podaří 
uskutečnit. Pro zachování dalšího roz-
voje obce a plnění finančních závazků 
by mělo velký význam schválení nového 
rozpočtového určení daní, o které nyní 
obce a města usilují. 

poděkování starostky
Chtěla bych poděkovat všem, kteří 

po celý rok jakýmkoliv způsobem po-
máhali při rozvoji naší obce. Letošní 
rok oslav byl náročný na organizaci, čas 
a obětavost všech, kteří při těchto akcích 
pomáhali nebo je organizovali. Poděko-
vání patří základní a mateřské škole, je-
jich ředitelkám, učitelkám i učitelům, 
vychovatelkám a všem dalším zaměst-
nancům. Velký dík zasluhují spolky, or-
ganizace, církve i samotní občané, kteří 
se podíleli na společenském, kulturním 

a sportovním životě a pomohli vždy 
tam, kde bylo potřeba. Za nezištnou po-
moc děkuji také hasičům, zejména při 
letošních bleskových záplavách. Děku-
ji všem dárcům a sponzorům, kteří nám 
přispěli na oslavu 650. výročí obce. Dě-
kuji i vám občanům za účast na pořáda-
ných akcích a váš zájem o dění v obci. 

Závěrem bych chtěla poděkovat za 
pomoc i podporu všem zaměstnan-
cům obecního úřadu, místostarostovi 
Ing. Daňovi, Radě obce a Zastupitel-
stvu obce Liptál. 

Přeji Vám, našim občanům, spokojené 
prožití vánočních svátků a šťastný nový 
rok 2012.

V Liptále, 14.12.2011
Věra Dostálová 

Starostka obce Liptál    
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Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky 
ovcí (Bluetongue) a zrušení ochranného pásma na území ČR

8009163/003 mezi obcí Liptál a ČEZ 
Distribuce a.s. na věcné břemeno zří-
zení a provozování zařízení distribuční 
soustavy na dotčených nemovitostech, 
pozemku parc. č. 2608/23, 2608/61 
a 2608/42 v k.ú. Liptál
- bere na vědomí informace o projektu: 
„Protipovodňová ochrana obce Liptál“ 
a schvaluje podepsání smlouvy se 
Státním fondem životního prostředí č. 
10080301 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
v rámci Operačního programu Životního 
prostředí na akci: „Protipovodňová 
ochrana obce Liptál“
- bere na vědomí informace o pro-
jektu: „I. etapa veřejného osvětlení“ 
v prostorách kolem přírodního kul-
turního areálu
- bere na vědomí informace o projektu: 
Studie využitelnosti území – zámek Liptál
- schvaluje zpracování předběžných 
nákladů a projektové dokumentace pro 
nejnutnější opravy zámku
- schvaluje obsazení volného bytu 
v Domě s pečovatelskou službou v Li-
ptále panem Josefem Němečkem, bytem 
Liptál 240, od 1.9.2011

- schvaluje 2. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2011
- bere na vědomí informace 
o přípravách projektu „Liptál – 
kanalizace“
- schvaluje,  aby do tendrové 
dokumentace pro výběrové řízení 
na projekt „Liptál – kanalizace“ v rámci 
Čisté řeky Bečvy II byly zahrnuty 
opravy místních komunikací v celé šíři 
- schvaluje pořádání kulturní akce 
Liptálské vinobraní v kulturním zařízení 
Liptál dne 15.10.2011
- bere na vědomí informace České 
televize o příjmu digitálního vysílání
- bere na vědomí informace 
o Liptálských slavnostech
- bere na vědomí informace 
o Taktickém cvičení jednotek SDH 
obcí v katastru obce Liptál – Dálková 
doprava vody
-bere na vědomí informace o účasti 
obce Liptál na podpoře Rozpočtového 
určení daní
- bere na vědomí poděkování obce 
Lutonina za finanční příspěvek 
na vydání knihy

- bere na vědomí dílčí přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 2011
- neschvaluje připojení se 
do výběrového řízení na sdružený 
nákup elektrické energie společně 
s městem Vsetín
- schvaluje pronájem kulturního 
zařízení při OÚ pro cvičení pro ženy 
– orientální tance – na období říjen až 
prosinec, bez poplatku za nájem
- bere na vědomí informace o pěvecké 
soutěži seniorů - Seniorstar
- schvaluje příspěvek ve výši 
1.000,- Kč pro Základní Organizaci 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
ve Vsetíně
- bere na vědomí návrh, aby byly 
v Liptálském zpravodaji uvedeny 
informace o poplatcích za projednávání 
přestupků občanů
- bere na vědomí pořádání vítání 
občánků dne 9.10.2011
- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál č. 7
- bere na vědomí skončení jednání 
v 19.40 hodin 

(Naleznete i na www.liptal.cz)

Státní veterinární správa ČR, Vás 
tímto informuje, že dnem 24. 11. 2011 
až do odvolání je vyhlášeno období se-
zónně prosté vektorů a celé území Čes-
ké republiky za pásmo prosté vektorů 
v souladu s přílohou V nařízení Komi-
se (ES) č. 1266/2007 (dále jen „naříze-
ní (ES) č. 1266/2007“).

Ukončením druhé sezóny výskytu 
vektorů bez cirkulace viru v popula-
ci zvířat, Česká republika splnila pod-
mínky stanovené OIE a Komisí a celé 
území ČR je dnem 25. 11. 2011 vy-
hlášeno jako území prosté katarál-
ní horečky ovcí. Dne 24. 11. 2011 SVS 
zaslala na Komisi dopis, ve kterém in-
formovala o vyhlášení období sezónně 
prostého vektorů a o splnění všech po-
žadavků týkajících se zrušení ochran-
ného pásma na území ČR. 

Z pohledu přesunu zvířat mezi člen-
skými státy nebo exportu platí následu-
jící podmínky:

1. Zvířata pocházející z ČR musí být 
v den přesunu klinicky zdravá a v pří-
padě, že se jedná o zvířata, která jsou 
v postvakcinační imunitě, tak tato sku-
tečnost musí být uvedena v průvodních 
dokladech, respektive zdravotních cer-
tifikátech.

2. Dovezená zvířata pocházející ze 
států s výskytem katarální horečky 
ovcí (z uzavřeného pásma), a která ne-
jsou určená pro okamžitou porážku, 
musí splňovat jednu z podmínek přílo-
hy III nařízení (ES) č. 1266/2007. To 
znamená, že zvířata musí splňovat stej-
né podmínky, které musela splňovat 
zvířata pocházející z ČR před zruše-
ním pásma.

Dnem 28. 11. 2011 bylo vydáno 
nové nařízení Státní veterinární sprá-
vy č. j. SVS/6210/2011 o mimořád-
ných veterinárních opatření (dále jen 
„MVO“), kterými se mění dosavad-
ní MVO č. j.

SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011. 
Na základě nových MVO je chovate-
lům umožněno doočkovat (revakcino-
vat) zvířata, u kterých bylo započato 
očkování před zrušením ochranného 
pásma a u kterých je nutné další pře-
očkování pro dosažení plné imuniza-
ce v souladu s příbalovým letákem vý-
robce vakcíny. Tato MVO mají platnost 
do 31. 1. 2012. Po tomto datu je očko-
vání proti katarální horečce ovcí na ce-
lém území České republiky zakázáno.

Výše uvedené stanovisko k zruše-
ní uzavřeného pásma pro ČR z pohle-
du katarální horečky ovcí je v souladu 
s informacemi, které Vám SVS zasla-
la v dopise č. j. SVS/4817/2011 ze dne 
9. 9. 2011.

Milan M a l e n a, ústřední ředitel, 
Státní veterinární správa ČR

Celé znění je k dispozici na OÚ 
Liptál, nebo je zveřejněno na úřední 
desce včetně elektronické Obce Liptál.
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Napsali nám
poděkování
Občanské sdružení „Ozvěny života“ 

Liptál, které je zaměřeno na udržo-
vání a prezentování významných mo-
mentů v životě obce i regionu, děku-
je tímto všem příznivcům za  morální, 

Senioři komunikují 2011

týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech  5-8.září 2011 se uskutečnil 
počítačový kurz pro seniory v Základ-
ní škole Liptál. Kurzu, který financoval 
"Nadační fond Klausových“ se nás se-
šlo 10 účastníků-důchodců.Velmi dob-
ře organizačně zabezpečený kurz ved-
la  lektorka Masarykovy knihovny paní 
Krajčová, která velmi citlivě a erudova-
ně vysvětlovala problematiku a základy 
počítačové gramatiky, takže žáci důcho-
dového věku se při tom velmi citlivým 
způsobem naučili základní funkce pro 

používání počítače a jeho funkcí i v ob-
lasti  internetu, posílání e-mailů a vy-
tvoření si emailových adres. Proto jsme 
mohli na závěr kurzu poslat poděková-
ní Nadačnímu fondu Klausových, který 
nám poté odpověděl-cituji: „Velice mne 
těší Váš milý mail a mnohokrát děkuji 
za Vaše slova chvály. Věřím, že své nové 
vědomosti budete i nadále rozvíjet a prá-
ce s PC vám přinese potěšení a užitek. 
Se srdečným pozdravem a přáním hod-
ně zdraví Mgr.Kamila Kryštofová, ta-

jemnice Nadačního fondu manželů Li-
vie a Václava Klausových, Praha 1-Hrad, 
119 08.“ 

Poděkování patří i paní starostce Věře 
Dostálové a jejímu kolektivu žen, paní  
ředitelce Halové a i dětem Základní ško-
ly Liptál, kterým jsme na týden zabra-
li počítačovou učebnu. Pro žáky ško-
ly jsme byli asi i trochu atrakcí  pro náš 
zájem se něco naučit.Věříme, že se pro 
seniory  ještě něco podobného připraví 
a tak ještě jednou díky!

     S pozdravem            
Zdenek  Gerža, senior

Vítání občánků
V neděli 9. října se letos již podruhé 

konalo vítání nových občánků.
V zasedací místnosti obecního úřadu se 

sešlo tentokrát sedm rodičů se svými dět-
mi, prarodiči a ostatními příbuznými.

Po úvodním slovu předsedkyně Komi-
se pro občanské záležitosti Jitky Koutné 

a paní starostky Věry Dostálové před-
vedly děti z Malůšat milé pásmo písní 
a říkadel.

Všichni rodiče se pak zapsali do pa-
mětní knihy, dostali dárečky a po sku-
pinkách se nechali vyfotografovat u vy-
řezávané kolébky.

Poslední foto pana Lubomíra Smilka 
bylo společné i s paní starostkou.

A přivítali jsme:
Šimon podrazil, Střed ` Martin potě-
šil, Dolansko ` david Obadal, Dolan-
sko ` Václav Mikuš, Dolansko ` Sára 
řádková, Hluboké ` adam Kubík, 
Na Špici ` eliška Bezděková, Lůž-
ko ` daniel Vyoral, Sadová ` dani-
el Michálek, Lopuník  ` Marek ježek, 
Střed.                 Eva Krausová

Čce LIptÁL Vánoční a novoroční bohoslužby v evangelickém sboru
Neděle 18.12.2011 4. adventní neděle 10:00 h sborový dům - ses. far. R. Včelná 
Neděle 25.12.2011 Boží hod vánoční 10:00 h  kostel - bohoslužby s večeří Páně - br. farář Jar. Voda
Pondělí 26.12.2011 2. svátek vánoční 10:00 h  sborový dům - bohoslužby - vikářka J. Michnová
Pondělí 26.12.2011 nešpor 14:00 h  Lhota u Vsetína s večeří Páně- vikářka J. Michnová
Sobota 31.12.2011  Starý rok 17:00 h  kostel - br. farář Jar. Voda 
Neděle 01.01.2012 Nový rok 10:00 h  kostel - bohoslužby s večeří Páně - br. far. M. Gregar
Čtvrtek  19.01.2012  17:00 h  kostel - Ekumenická bohoslužba
     farář František Kuběna a farářka Radka Včelná.

Už více než sto let se ve světě rozvíjí eku-
menické hnutí. Jde o vzájemné poznávání, 
spolupráci a sbližování křesťanských círk-
ví. V roce 1918 tak například vznikla Čes-
kobratrská církev evangelická, když došlo 
v našich zemích dokonce ke spojení církví 
luterské a helvetské konfese.

Od 60. let 20. století, od II. Vatikánské-
ho koncilu, nabral ekumenismus obrátky 
i v římskokatolické církvi. Představitelé 
jednotlivých církví už ty odjinud nepovažu-

jí za kacíře, heretiky a kandidáty na smaže-
ní v pekle. Zmizel zákaz pro katolíky účast-
nit se evangelických bohoslužeb. Otevřela 
se cesta k tomu, aby se křesťané z různých 
církví navzájem poznávali, přijímali s re-
spektem a taky se od sebe navzájem uči-
li. Katolíci od protestantů například vztahu 
k Písmu, evangelíci třeba zas objevují ně-
které prvky duchovního života a liturgie. 

Od roku 1908 existuje také celosvěto-
vý Týden modliteb za jednotu křesťanů. 

Jeho tradičním termínem je 18.–25. leden 
(od někdejšího svátku sv. Petra do svátku 
Obrácení sv. Pavla). Každý rok v lednu se 
tak konají ve městech a obcích ekumenic-
ké bohoslužby, při kterých se scházejí křes-
ťané ze všech církví působících v tom mís-
tě, aby společně naslouchali slovu Božímu 
a společně se modlili – za vzájemnou jed-
notu i za tento svět.

Cílem není spojit hned stávající církve 
do jedné organizace nebo popírat věroučné 
rozdíly a vzdávat se vlastní identity. Myš-
lenka ekumenismu i tohoto týdne vychá-

ale i finanční podporu v tomto roce.
Hlavní činnost je nyní zaměřena na pří-

pravu a vydání naučné publikace o Liptá-
lu a okolí. V knize bude nejen o naší 
současnosti, ale i  krátké ohlédnutí do mi-
nulosti a zamyšlení nad budoucností.

Bude-li se nám dařit, to znamená 
zvládneme-li to spisovně, ale také fi-

nančně, kniha by měla vyjít již v příš-
tím roce. Věříme, že nám budete držet 
palce.

Závěrem vám všem přejeme požehnané 
prožití svátků vánočních a hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti v novém roce 2012.

Za občanské sdružení 
Miroslav Vaculík



6   Liptálský zpravodaj č. 3/2011

tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka pro rok 2012 proběhne 

v naší obci v sobotu 7. ledna 2012.Tak jako 
každý rok budou v tento den obcí prochá-
zet skupinky koledníků.

V každé skupince bude vždy jeden dospě-
lý člověk, pověřený Charitou Vsetín, s prů-
kazem, který opravňuje ke koledování.

Prosíme, abyste přijali koledníky opět 
laskavě jako posly pokoje a za všechny lidi 
v nouzi a těžké životní situaci předem dě-
kujeme za Vaše pochopení, otevřená srdce 
a štědrost.         P. František Kuběna, farář

Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále 
v období vánoc 2011 a na Nový rok 2012

zí z hlubokého přesvědčení, že především 
jsme všichni křesťané, máme jednoho Otce 
v nebesích, ke kterému se modlíme, a jed-
noho Pána, kterého se snažíme následo-
vat. Když Ježíš odcházel k Otci, modlil se 
za svoje učedníky, „aby všichni byli jed-
no, aby tak svět uvěřil“. Vzájemná nená-
vist, předsudky a pohrdání mezi křesťany 
různých vyznání nejsou dobrým svědec-
tvím tomuto světu. Docela právem si lidé 
můžou říkat: Co nám budou křesťané vy-
kládat o lásce k bližnímu, když sami mezi 
sebou si nemůžou přijít na jméno.

Základem naší víry – ať už římskokato-
lické nebo českobratrské evangelické – je 
evangelium Ježíše Krista. A v Bibli a v ka-
techismu katolické ani evangelické církve 
nestojí, že „luteráni sú neznabozi“ nebo že 

„sa nemáme paktovať s katolíkama“.  A tak 
to, co leckdy zůstává mezi námi, jsou stale-
té předsudky, vzájemné urážky, neznalost 
– a taky pýcha.

Dnes už spolu katolíci a evangelíci chodí 
do školy, znají se z práce i z hospody, exis-
tuje spousta smíšených manželství a na po-
hřby si v drtivé většině taky chodíme. 
A tak se snad už můžeme odvážit i toho, 
abychom se společně potkali při bohosluž-
bách a spolu se modlili.

V rámci Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů v lednu 2012 se proto bude ko-
nat v evangelickém kostele v Liptále eku-
menická bohoslužba slova. Sejít by se při 
ní měli katolíci i evangelíci ze Všeminy 
a Liptálu. Sloužit budou společně všemin-
ský farář František Kuběna a farářka z Ja-

senné Radka Včelná.  Po bohoslužbách 
jsou pak všichni zváni na faru, kde u čaje, 
vdolků a slivovice (určitě bude zima) mů-
žeme posedět a popovídat.

Staršovstvo našeho sboru zve všechny sr-
dečně k těmto bohoslužbám. Trochu s oba-
vami, protože si uvědomujeme, že tu dosud 
nic takového nebylo a že na obou stranách 
jsou předsudky dost silné. Ale taky s vírou, 
že v Božích očích je dobré snažit se k sobě 
hledat cestu. A s nadějí, že když to funguje 
jinde, půjde to i v Liptále.

A tak ve čtvrtek 19. ledna 2012 
v 17 hodin do evangelického koste-
la v Liptále na ekumenickou bohosluž-
bu přijďte. Pravnoučatům pak můžete 
vyprávět, že jste byli u toho, když byla 
v Liptále poprvé.       R. Včelná, farářka 

římskokatolická církev Liptál

čtvrtek  22.12. 2011 Mše svatá nebude
sobota 24.12. 2011 na Štědrý den 20:00 h
neděle 25.12. 2011 na Narození Páně 08:50 h
pondělí 26.12. 2011 na sv. Štěpána 08:50 h
čtvrtek 29.12. 2011 Mše svatá nebude
pátek 30.12. 2011 na Svatou rodinu 07:15 h
sobota 31.12. 2011 na Silvestra 15:30 h
neděle 01.01. 2012 na Nový rok 08:50 h

Hasiči Nakonec i nás navštívili čerti
V sobotu 3.12.2011 se naši malí hasiči 

sešli na pravidelném tréninku v sále ha-
sičské zbrojnice. Trénink to byl tak trochu 
netradiční. Nikde na zemi nebyla rozvinu-
tá hadice, na které by někdo procvičoval 
vázání uzlů, ba ani trenéři nezkoušeli děti 
ze značek, zdravovědy, či vhodných a ne-
vhodných hasebních prostředků. Co jsme 
tedy dělali? Povídali jsme si o tom, co si 
kdo přeje od Ježíška pod stromeček a pak 
jsme hráli různé hry. Navštívila nás i ve-
doucí Jana, která jako první zaslechla něja-
ké podivné šramocení přicházející z ven-
ku. Našim mladým hasičům to ale nedalo 
a koukli se z okna. V tom už do sálu vlít-
ly dvě čertice s andělem v patách. Čerti-
ce si hned vzaly do parády ty nejzlobivější 
děti, které jim nakonec, občas i se slzič-
kami v očích, slíbily, že budou hodné, bu-
dou se snažit ve škole a budou poslouchat 
maminky, tatínky a trenéry v hasičském 

kroužku. Pak zbývalo už jen nadělová-
ní. Každé dítě muselo uvázat libovolný 
uzel, poznat 3 značky a za odměnu do-
stalo nějakou tu sladkost. Čertice si do-

konce chtěly některé děti i odnést s sebou 
do pekla, prý aby jim topili pod kotlem, 
ale my je nedali. 

Tereza Obadalová
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Z obecní knihovny 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

2011   
26.12. po Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

2012
01.01. pá 4. Setkání na Vartovni 2012 Obec Seninka a Liptál Vartovna
21.01. so Výroční schůze SDH SDH Liptál KZ
28.01. so Hasičský ples (hraje 1+1) SDH Liptál KZ
11.02. so 68. Valašský bál 2012 FoS Lipta Liptál KZ
18.02. pá Soukromá oslava Přísálí KZ
25.02. so Myslivecký ples Myslivecké sdružení Brdisko Liptál KZ
10.3.
11.3.

so
ne

Seminář
Starodávný FoS Lipta Liptál KZ

ZÁřÍ – LIStOpad  2011
Knihovna je umístěna v budově Zá-

kladní školy v Liptále, vchod po pravé 
straně budovy.

V knihovně je ZDARMA zřízen pří-
stup k internetu – 2 místa u PC.

aKtUaLItY
V říjnu jsme zakoupili 42 nových knih. 

Některé z těchto knih najdete  v záložce 
"Nové knihy - dospělí" a "Nové knihy - 
děti" na www.liptal.knihovna.info.

Nově máme v knihovně 101 knih 
z podzimního cirkulačního souboru - se-
znam najdete v záložce "Cirkulační sou-
bor" na www.liptal.knihovna.info.

NÁVŠtĚVNOSt
V období od 1. září do 30. listopadu 

2011 si čtenáři z naší knihovny vypůjčili 
340 knih beletrie i naučné literatury pro 

děti i dospělé. Zaregistrovalo se  6 no-
vých čtenářů (2 děti, 1 student, 2 zaměst-
naní, 1 důchodce). Registraci si obnovi-
lo 10 čtenářů. 

Webové stránky knihovny si do 30. li-
stopadu prohlédlo 2817 návštěvníků.

ReGIStRaČNÍ pOpLateK
Čtenáři zaplatí ročně poplatek ve výši:

- mládež, důchodci:  20,00 Kč
- zaměstnaní:   40,00 Kč

OteVÍRacÍ dOBa
STŘEDA 15.00 – 17.00
PÁTEK 15.00 – 17.00

Další informace o naší knihovně na-
jdete na www.liptal.knihovna.info.

Alena Malčíková,
knihovnice

Žádáme všechny zájemce (pořadate-
le, organizace, složky aj.), aby podávali 
na OÚ Liptál požadavky na obsazení ter-
mínů a pronájem pro Vaše kulturní akce, 
které hodláte pořádat v dalším roce, vždy 
nejlépe koncem roku (prosinec, leden). 

Čím dříve zažádáte, tím lepší a lukra-
tivnější termín si můžete vybrat. Budou 
zaneseny do celkového Plánu akcí na rok, 
který bude projednáván na dalším veřej-
ném zasedání Zastupitelstva obce Liptál. 

Každý další požadavek na konání akce 
a pronájem, který nebude do tohoto plá-
nu zanesen, je nutné projednávat jednot-
livě a průběžně na dalších zasedáních 
ZO Liptál.

I pokud se akce nepořádají v kul-
turním zařízení nebo v kulturním are-
álu, přesto žádáme o jejich nahlášení 
do celkového plánu akcí, který shrnu-
je dění v naší obci za celý rok. 

Plán akcí je vkládán i na webové strán-
ky obce www.liptal.cz. O akcích se tak 
má možnost dozvědět co nejširší okruh 
lidí, získáte tak reklamu. 

Zároveň Vás prosíme o zasílání pla-
kátů, pozvánek atd. na Vaše akce, aby 
mohly být v dostatečném předstihu 
zveřejňovány na webových stránkách 
či Liptálském zpravodaji.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Jana Vráblíková

Srdečně Vás zveme na 
novoroční výstup k   

ROZHLEDNĚ  na VARTOVNU

v neděli  1. ledna 2012   
v 11:00 hodin na Vartovni

U ohně se ohřejeme, občerstvení
a dobrou náladu si přineseme.

 
Vrchol Vartovna  (651 m.n.m.) 

je významná křižovatka 
turistických tras, 

na který se dostanete:

- z Liptálu - Lůžka po zelené značcce, 
kde je i zastávka ČSAD,  cca 4 km.

Knihovna v Liptále 
bude ZaVřeNa 

od 23. 12. do 30. 12. 2011
čerpání řádné dovolené.
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ŽiVotní jubilea
leDen - ÚnoR - bŘeZen 2012

60 let
leden  Malčíková Růžena, Helštýn
únor  Gerža Jan, Pod Hranicí
  Mrnuštík Jan, Dolansko
65 let
leden  Řehánková Jaroslava, Střed
únor  Valchář Vladimír,Střed
  Smilková Dana, Střed
  Valchářová Věra, Výpusta
70 let
leden  Šimková Marie, Hořansko
únor  Tomanová Vlasta, Na Špici
  Koutná Jiřina, Na Špici
březen  Čala Karel, Na Hranici 
75 let
leden  Mikulcová Rosálie, Dolansko
  Lažová Blažena, Dolansko
březen  Černotová Ludmila, Střed
80 let
leden  Zívalová Jiřina, Dolansko
únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko
březen  Kachtík Jan, Kopřivné   
81 let
leden  Kulíšková Jiřina, Hořansko
únor  Mrnůštíková Jarmila, Hořansko
  Fendrych Josef, Dolansko
82 let
leden  Vaculík Jan, Na Špici
  Zgarba Vladislav, Dolansko
  Šimarová Marta, Hořansko
  Čurdová Zdena, Dolansko
  Chmelařová Anežka, Hořansko
únor  Mrnůštíková Ludmila, Dolansko
  Hruška Jaroslav, Hořansko 
březen  Chmelař Pavel, Hořansko
83 let
únor  Sládečková Vlasta, Dolansko
  Freund Eduard, Sadová
84 let
leden  Bělíčková Marie, Lopuník
březen  Mikešová Františka, Střed
  Juřicová Jaroslava, Sadová
85 let
březen  Vaculíková Jůlie, Sadová 
86 let
únor  Kovářčíková Anna, Háj 
87 let
únor  Smilek Josef, Lopuník 
90 let
leden  Řeha Josef, Na Hranici
92 let
leden  Vychopňová Ludmila, Lopuník
93 let
únor  Smilek Josef, Dolansko
94 let
březen  Matějů Františka, Dolansko
96 let
říjen  Miková Julie, Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

sňatky 2011 
září   Vaculíková Pavlína, Na Špici 
  + Dvořák Jaromír, Vsetín
  Ing. Daňa Milan, Hořansko 
  +  Šenkyříková Leona, Jasenná
listopad  Tataláková Radka, Dolansko 
  + Medek Jiří

odhlášeni 
září  Smilek Josef, Dolansko
  Hrabovská Hana, Hrabovská Jana, Dolansko
listopad  Mojžíš Radim, Dolansko
  Žigmundová Natália, Střed

Přihlášení 2011
říjen  Staňková Michaela, Rýdel Dominik, Střed
listopad  Daňová Leona, Pusté

narozeni 
srpen  Rýdel Dominik, Střed
září  Ondrašík Marek, Dolansko
  Hrtáňová Natálie, Hořansko
říjen  Dědek Jakub, Kopřivné

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
září  Škubnová Jana, Škurňův dvůr
říjen  Pilíšek Josef, Dolansko
listopad  Kleska František, Střed
  Pechová Emilie, Hořansko
  Gerža Jaroslav, Dolansko

 Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika

vzPomínky
Čtvrtý říjen, den ve své kráse - podzimní
po těžkém boji v lidském podzimu života
přišlo to poslední loučení.
Cestička  k Bařinám lukama se vine
svou rodnou chaloupku na stráni
svou láskou - více k srdci nepřivine.
Oko jeho neuzří, co pelu skýtá každého květu kalíšek
s námi všemi navždy se rozloučil
po těžkém boji - náš spolupracovník
vedoucí - zootechnik, pan josef pilíšek
Každý ve svém žití musíme brát, co Pan Bůh dá
ne, co sami chceme.
Pane Pilíšek
za všechny dobré rady, moudrá slova
Vám všichni děkujeme a nezapomeneme.

Pracovitá, usměvavá
vždy s ruměncovými líčky...
Třicátého ledna 2012 vzpomeneme 
první smutný rok od odchodu 
naší milé spolupracovníčky.
Očka modrá jako nebe
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Dál budou šumět moje lesy
a bude cítit vůně borovic
Ale pod korunu jejich stínu
nepůjdou mé kroky už nikdy víc

Dne 21. prosince 2011 vzpomeneme  první smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil drahý manžel, 
otec a dědeček, pan
pavel Knebl  z Liptálu č. 144

S láskou vzpomínají manželka Anežka, dcera 
Pavla, dcera Hana s manželem a vnuk Zdeněk. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

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

Dne 12. října 2011 jsme vzpomněli nedožitých 
84 let mého manžela, našeho milujícího tatínka 
a dědečka, pana 
jana chmelaře z Liptálu č. 16, 
zemědělce a dlouholetého obětavého pracovní-
ka Zemědělského družstva v Liptále.

Dne 18. listopadu 2011 jsme si zároveň připomněli 22 let 
od jeho úmrtí.
Za vzpomínku všem děkuje manželka Anežka, syn Pavel, dce-
ra Věra a vnuci Stanislav a Radek 

Nezemřel,
kdo celý život obětoval druhým
a zbudoval si v jejich srdcích
mohylu lásky a vděčnosti...

Dne 8. ledna 2012 vzpomeneme  dvacáté smutné 
výročí  od úmrtí mého manžela, našeho tatínka, 
a dědečka, pana 
jaroslava Zeťáka z Liptálu č. 142

Za vzpomínku všem děkuje manželka Anna 
a dcery Hana a Ivana s rodinami. 

Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene
Kdo Vás měl rád, nezapomene

Dne 8. listopadu 2011 jsme vzpomněli 5. smutné 
výročí, kdy nás opustila naše maminka, babička 
a prababička, paní
julie řezníková z Liptálu č. 342

Dne 4. ledna 2012 vzpomeneme 24. smutné vý-
ročí, kdy nás opustil náš tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan
František řezník z Liptálu č. 342

Dne  24. listopadu 2011 jsme vzpomněli 15.  
smutné výročí, kdy nás opustil náš bratr, tatí-
nek, dědeček, pan
Karel řezník z domašova - Bělé pod Pradě-
dem

S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. 

Aničko, díky za Tvá slova
a chvíle prožité vedle Tebe.

I když tak záhy
smrti sen - neúprosně
sedl Ti na líčko
na blízkost a mládí Tvé
vzpomínat budeme
aničko tomancová -
Mrlinová Aničko!

U Zlatníků na stráni
domeček je malý
Kam odešli všichni
co přes rodný práh
tak rádi chodívali.

K našemu kruhu vzpomínek
patří i náš bývalý spolupracovník
pan jaroslav Gerža.
Jen čas krátký byl jsi s námi všemi
nikdo nezná slůvka probuzení na této zemi.
V nový domov
odešel jsi časně spát
za vše, Jaro, děkujem Ti
budem vzpomínat.

Zdraví, síla
toť největší bohatství dneška.
Do naší zemědělské rodiny
dříve - na čas - patřil
i pan František Kleska.

V místech, kde šumí stromoví
a ptačí píseň klokotá, pane Kleska
i Vám díky patří též,
i Vám kytičku vijeme,
ze vzpomínek života.

Na všechny zesnulé z naší zemědělské 
rodiny vzpomínají spolupracovníci.

Na dědině naší
snad každý ji měl rád.
Vždyť léta učila naše děti
číst a psát.
Na Vaši skromnost a lásku
si každý s úctou
vzpomínku zachová.
Za všechno, co jste v životě
kol sebe rozdala
Vám naposled děkujeme
paní učitelko pechová
Všem zesnulým spoluobčanům děkujeme za vše a vzdává-
me čest jejich památce.         (A.G.)

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl ...
(D. Šajner)

 
Dne 29. října 2011 jsme vzpomněli nedožitých 
80 let mého manžela, tatínka, našeho bratra, 
švagra, pana
Miloslava Černoty z Liptálu č. 75
Za vzpomínku děkuje manželka, dcera s rodi-
nou, rodina Černotova a Smilkova.
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Ze základní školy páteční  Halloween
Stejně jako každý rok, i letos padlo 

na deváťáky pořádání Halloweenu. Nej-
prve se práce ujala děvčata. Začala vy-
mýšlet program, hry, a co je nejdůleži-
tější, zajistila skvělou kapelu ze Vsetína 
s názvem Criminal Colection. Objedna-
ly též balónky, pásky na ruky a mnoho 
dalšího. Pak se však do toho obuli klu-
ci. Vymysleli velký nadpis na zadní stě-
nu tělocvičny, který výtvarně zpracoval 
náš třídní grafik a umělec Roman Lukáš, 
kterého můžete spíše znát pod přezdív-
kou Trandix nebo Kvído. 

Dalším skvělým nápadem byla disko-
koule. Všichni jsme přemýšleli nad tím, 
kde vzít tolik kelímků, z kterých jsme ji 
chtěli udělat. To však vyřešil Lukáš Vrlí-
ček, známý pod číslem 23, který daroval 
500 kelímků jako sponzorský dar. Vše 
bylo připraveno a všichni jsme čekali 
na den, kdy to mělo vypuknout. 

A je to tady. Protože však na stejný den 
připadl i Orion florbal cup, zůstaly pří-
pravy na panu učiteli Sobotkovi a zbyt-
ku třídy. Plni pocitů z vyhraného turnaje 
jsme se po návratu do školy přesvědči-
li, že výzdoba je krásná, balónky nafou-
kané. Ihned jsme se zapojili a pomáha-
li s posledními úpravami. Nemůžu říct, 
že to bylo nějak synchronizované. Spíš 
jsme všichni tak různě pobíhali, křičeli 
po sobě, každý někoho hledal. 

S Mell, s kterou jsem večer modero-
val, jsem taky nechtěl nic nechat náho-
dě. Kolegyně si vzala krásné, do modra 
zbarvené šaty, tak jsem si musel vzít ob-
lek. Odbila třetí hodina a halloweenská 
strašidla byla vpuštěna na párty. Vzali 
jsme si mikrofony a mohli jsme začít. 
Mnoho textu jsme připraveno neměli, 
domluvili jsme se spíše na improvizaci. 
Zjistili jsme ale, že zpacifikovat všech-
ny ty děti je opravdu fuška. Vedoucí 
jednotlivých družstev nám moc nepo-
máhali, a tak to byl někdy oříšek posu-
nout se v programu dopředu. Ale postu-
pem večera se nám to dařilo. Začínalo 
to mít dobrý náboj. Velké poděková-
ní patří Láďovi, který s dětmi tancoval 
a dováděl. Komu ubývaly síly, mohl se 

letos osvěžit a doplnit kalorie v bufetu, 
kde se prodávaly chutné výrobky ne-
jen našich děvčat – deváťaček, ale i paní 
Věrky Vaculíkové.

Pomalu ale jistě se blížila šestá hodi-
na. Všichni věděli, co znamená. Kape-
la zahrála poslední písničku. Naposle-
dy jsme předstoupili před děti, abychom 
se rozloučili. Zazněla poslední věta, vy-
létly konfety a byl konec. Všichni jsme 
byli rádi, že to máme za sebou, ale záro-
veň smutní, že už vše skončilo. 

Začali jsme uklízet. Kapela odje-
la a my, pořadatelé, jsme se loudali 
ke vchodu. Chvíli jsme si o všem ještě 
povídali. Na jednom jsme se shodli – le-
tošní Halloween se nám vydařil.      

Daniel Tučník

Státní svátek 17. listopad si měli žáci naší školy připo-
menout sázením stromu, který by byl nejen připomín-
kou historických událostí z tohoto data, ale stal se také 
součástí oslav 650. výročí od první písemné zmínky 
o obci.  Členové ČSOP Vartovna zajistili strom na vý-
sadbu – buk, žáci ZŠ Liptál navrhli informační tabuli 
a pan Mrnuštík vyrobil ozdobnou stříšku. Buk je umís-
těn uprostřed trávníku před školou a bude tak trvalou 
připomínkou nejen tohoto dne, ale i významných histo-
rických událostí. 

Děkujeme všem, kteří se sázení zúčastnili i paní sta-
rostce, která přinesla malé občerstvení. Žáci ZŠ Liptál 
chtějí pokračovat v mapování historie památných stro-
mů v Liptále.  Přes zimní období vyrobí informační tabu-
le stromů, které byly vysázeny při různých příležitostech, 
takže mladší generace i návštěvníci budou mít možnost 
i prostřednictvím těchto informačních tabulí nahlédnout 
do historie obce.

Stromy
živá součást historie obce
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Mikuláš v 
Mateřské škole

Časopis roku
V úterý 25. 10. 2011 se Daniel Tuč-

ník, Michaela Bařinová a Tereza Šťast-
ná za doprovodu paní učitelky Vacu-
líkové zúčastnili vyhlášení výsledků 
krajské soutěže školních časopisů. Akce 
probíhala v nově otevřeném  Školícím 
středisku

Kongresového centra společnosti Ko-
vosteel ve Starém Městě u Uherské-
ho Hradiště. Prostředí bylo velmi pěk-
né a pořadatelé příjemní. Náš časopis 
byl vyhodnocený jako čtvrtý nejlep-
ší. Zástupci školy dostali dárky. I přes 
tuto „bramborovou“ medaili postupu-
je do celostátního kola, ale o další po-

stup bude muset bojovat s ostatními 
školními časopisy, které taky skončily 
na čtvrtém místě. 

Po předání cen čekalo účastníky bo-
haté pohoštění. Žáci a studenti pak ode-
šli do pracovních dílen, zástupci škol 
se seznámili se společností Kovoste-
el, mohli si prohlédnout rekonstruo-
vanou budovu a časopisy z ostatních 
škol. Po hodině žáci prezentovali to, co 
v dílnách vytvořili. Poté nás pořadate-
lé provezli vláčkem po areálu společ-
nosti a dozvěděli jsme se, co všechno se 
zde zpracovává. Nakonec jsme se moh-
li podívat z „Majáku“ na město a okolí 
a prohlédnout si „Pirátskou loď“. Urči-
tě to pro nás byl velmi pěkný a příjem-
ný zážitek. 

Na slavnosti v mateřské škole v pátek 
25. listopadu 2011 donesly děti svým ro-
dičům vánoční světýlko a přivítaly tak 
adventní dobu těšení se na ty nejkrásněj-
ší svátky. 

Společně si také vyrobili vánoční oz-
doby a dekorace, ochutnali vánoční per-
níčky, bylinkový čaj a Fair Traidovou 
kávu.

I přesto, že právě v tento den zůstalo 
několik dětí doma s nachlazením, Ad-
ventní slavnost se docela vydařila.

V úterý dopoledne přišel do mateřské 
školy hodný Mikuláš s krásným andělem 
a čertem, kterého jsme hned poslali pryč. 
Ve školce máme totiž jenom hodné děti 
( ty trošku zlobivé slíbily, že se polepší). 
A proto letos všechny děti dostaly balíč-
ky dva. Jeden s ovocem a jinými drobnost-
mi a druhý s překvapením od občanského 
sdružení Líska (www.liska-evvo.cz) 

Nákupem mikulášského balíčku od o.s.
Líska jsme se zapojili do spravedlivé-
ho obchodu (Fair Trade). Podporujeme 
tím nejen malé zemědělce z rozvojových 
zemí, ale i zdraví našich dětí. Děti v něm 
dostaly cukrovinky bez chemie a tradiční 
šitou hračku.

I když měl mikulášský balíček hodnotu 
100 Kč, zaplatili jsme jen 50 Kč. 

Z mateřské školy adventní slavnost

Proto moc děkujeme Lísce – o.s. pro 
environmentální vzdělávání, výchovu 

a osvětu ve Zlínském kraji a věříme, že 
balíček udělal všem dětem radost. 
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A protože i v ZŠ praktické v Liptále 
třídíme odpad, rozhodli jsme se v rámci 
dvoudenního projektu s názven  „PLAS-
ŤÁČCI“ dokázat, že máme šikovné ruce. 
Místo důkladného sešlapávání PET lah-
ví jsme naopak dbali na to, aby byly lah-
ve co nejméně poničené a dokonce  jsme  
nejenom lahve, ale i kelímky od jogur-
tu i jiné umělohmotné drobnosti nosili 
z domu. První den projektu jsme se vrh-
li do tvoření něčeho, co by mělo vypo-
vídající hodnotu a co nejvíce se přiblíži-
lo skutečné věci. Byla to „fuška“, proto 
jsme pokračovali v započaté práci druhý 
den. Ale nakonec se to povedlo. Vyrobili 
jsme stoličku, robota, kvetoucí keř, vlá-
ček, kosmickou raketu, chobotnici, ko-
čárek s miminkem a další drobné před-
měty Pokud nevěříte, podívejte se, co 
všechno se dá vyrobit z něčeho tak oby-
čejného, jako je PET lahev.

Abychom si po náročné práci oddych-
li, v rámci plnění školního plánu EVVO 
jsme shlédli DVD, abychom se přesvědčili 
o tom, že třídění odpadů není nějaký mód-
ní výmysl, který nám někdo nařídil, aby 
nám ztížil život, ale že třídění odpadků má 
opravdu smysl, protože velká část odpa-
du, který my vytřídíme, se znovu použije 
pro výrobu něčeho jiného. Když si koupí-
te  teplou  zimní  bundu,  možná se  právě  

Z dětského domova a ZŠ Liptál
Kouzelné proměny pet lahví

první 
bruslení na ledě

oblékáte  do PET lahví. Vycpávka v bundě, 
která slouží jako tepelná izolace a dělá naši 
bundu teplou a naducanou, se vyrábí prá-
vě z PET lahví. A my už víme, že PET lah-
ve se rozemlely a vyrobily se z nich vlák-

na, kterými se vyplnila možná právě tvoje 
bunda.   A to je pouze jediný příklad dru-
hotného zpracování.  Už je nám jasné, proč 
má třídění odpadu takový význam!!! 

Mário Dunka, ZŠ praktická Liptál

Dne 05. 11. 2011 jsme se zúčastnili 
soutěže „Hra o zlatý puk“, která se ko-
nala v PSG aréně ve Zlíně. Proti sobě 
nastoupili děti z DD Vizovice, DD Zlín, 
DD Uherký Ostroh, DD Kroměříž, DD 
Bojkovice, DD Uherské Hradiště a my. 
Všichni měli šestičlenná družstva a mu-
seli jsme zdolat jak rychlou jízdu na brus-
lích, tak obratnost a taktiku. Zaslouže-
ně pak vyhrálo družstvo z Vizovic a my 
jsme získali krásné druhé místo. Během 
akce se nám představila děvčata z kra-
sobruslařského klubu Zlín. Po soutěžích 
jsme si pak mohli volně bruslit, což nás 
velmi bavilo. 

Tuto akci pořádal Dětský domov Zlín 
Lazy, kterým patří velké díky. Dětem 

i dospělým se to moc líbilo a už se těší-
me na příští rok. 

DD Liptál, Pavla Valchářová, 
vychovatelka
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FOS Lipta Liptál
Příjemné prožití svátků vánočních, 
ať je kolem vás jen radost a smích.

Veselé Vánoce a hodně štěstí 
do nového roku 2012 

přeje
Folklorní sdružení Lipta

Fotbalový klub Liptál 
Vás srdečně zve na

Štěpánskou zábavu, 
která proběhne 26.12.2011 

v pondělí od 20.00 hod. 
v kulturním zařízení Liptál.

K tanci a poslechu bude hrát skupina 
„Coldness“.

Srdečně zveme na již tradiční

67. Valašský bál,
který se uskuteční v sobotu 

11. 2. 2012 

od 20.00 hod 
v Kulturním zařízení obce Liptál.

Svoz odpadu Liptál 2011-2012
NetřÍdĚNÝ (zbytkový) Odpad – pOpeLNIce - pYtLe 

černá barva (paseky)
každý sudý týden

Dále upozorňujeme občany, aby si nepořizovali jiné popel-
nice než české výroby (např. polské apod.), na které jsou uzpů-
sobeny sběrací vozy. Tyto jiné druhy popelnic totiž způsobují 
problémy při vysypávání. Technické služby Vám je nebudou 
vyprazdňovat.

třÍdĚNÝ Odpad - papÍR – MOdRÉ pYtLe
05.03.2012 * 25.06. * 17.09. * 10.12.2012   

třÍdĚNÝ Odpad - pLaStY – ŽLUtÉ pYtLe
* 27.12.2011 *

* 23.01.2012 * 20.02. * 19.03. * 16.04. * 14.05. * 11.06. * 
09.07. * 06.08. * 03.09. * 01.10. * 29.10. * 26.11.2012 * 

třÍdĚNÝ Odpad - NÁpOjOVÉ KaRtONY - tetra pack
 ORaNŽOVÉ pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

třÍdĚNÝ Odpad – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 27.12.2011 *

* 23.01.2012 * 20.02. * 19.03. * 16.04. * 14.05. * 11.06. * 
09.07. * 06.08. * 03.09. * 01.10. * 29.10. * 26.11. 2012 * 

e-BOX UMÍStĚN Na OÚ LIptÁL 
Na vyřazené drobné elektrozařízení je u vchodu do Obec-

ního úřadu v Liptále umístěna sběrná nádoba. Zde je nově 
přidán i box na sběr použitých monočlánků, baterií.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Sběrna prádla
v Liptále bude v úterý 

27. 12. 2011 ZaVřeNa.

Otevírací doba na OÚ Liptál 
během vánočních svátků:

Úterý, středa, čtvrtek 27. až 29.12.2011 
otevřeno od 8 do 15 hodin
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Z historie 
obce Liptál

Historie obce Liptál – 4. pokračování 
Závěrečný díl kroniky věnované 650. 

výročí obce.
Nejstarší dějiny našeho státu jsou za-

chyceny právě v kronikách. Kronikáři 
zaznamenávali důležité údaje chrono-
logicky, často je komentovali a nezříd-
ka provázeli vlastními názory a postře-
hy. Každá kronika byla nejen cenným 
přínosem pro historiky, ale také ma-
teriálem, se kterým je třeba pracovat 
obezřetně, neboť zaznamenaná fakta 
mohou být ovlivněny osobností zapiso-
vatele. 

S rozvojem vzdělanosti, techniky 
a tiskařských metod roste i počet zá-
znamů, dobových písemných i obrazo-
vých materiálů. Z tohoto důvodu je vel-
mi obtížné vybrat události, které jsou 
nejdůležitější a pro rozvoj obce byly 
největším přínosem. Pro naši pomysl-
nou kroniku vybírám události, o nichž 
se domnívám, že by mohly zejména 
mladým lidem přiblížit historii obce, 
její kulturu, společenský i hospodářský 
rozvoj. Jsem si vědoma toho, že jiný 
„kronikář“ by mohl vybrat události od-
lišné a dle jeho mínění mnohem důleži-
tější. A tak se předem omlouvám všem, 
kteří zde nenajdou právě to, o čem se 
domnívají, že zde schází. Ty čtenáře, 
ve kterých tato stručná kronika vzbu-
dí zájem o minulost, odkazuji na četbu 
knihy o Liptálu.

Počátkem minulého století žilo 
v Liptále 1715 obyvatel, kteří obýva-
li 279 domů. V následující tabulce na-
leznete srovnání počtu obyvatel Liptálu 
v daném roce, průměrný počet obyvatel 
jednoho domu a počty věřících v círk-
vích. První občané Liptálu bez vyzná-
ní jsou uváděni v roce 1921 a bylo jich 
asi 21. Následující tabulka může být 
více vypovídající, jestliže si uvědomí-
me souvislosti – např. koncem 19. stol. 
a počátkem 20. stol. se v Liptále stavě-
ly domy o jedné, maximálně dvou obyt-
ných místnostech. Během 20. století 
lidé budovali vícepokojové domy, ně-
kdy i vícegenerační. Přesto průměrný 
počet obyvatel jednoho domu klesal. 

Důležité okamžiky ze života obce 
od počátku minulého století do součas-
nosti:
1902 - vznik pobočky Reiffeisenovy zá-

ložny, která měla 111 členů
 - založena Jednota svatého Micha-

la, Jednota blahoslavené Anež-
ky, Jednota svatého Mikuláše

1905 - založen Sbor dobrovolných hasi-
čů – zakládajícím členem Fran-
tišek Plachý

1907 - dokončena výstavba evangelic-
kého kostela

 - zahájení výstavby sirotčince
1912 - provedena regulace potoka
 - založena Tělocvičná jednota So-

kol – zakládajícím členem Fran-
tišek Plachý

 - založena Národní jednota pro 
východní Moravu, zakladatel 
František Plachý, cílem bylo ší-
ření osvěty a vlastenectví

1923 - vznik Družiny válečných poško-
zenců, jejím posláním bylo chrá-
nit vdovy a sirotky po vojácích

1925 - založena Lukařská a pastevní 
jednota, do níž vstoupilo 42 rol-
níků, zapříčinila se o pomoc ze-
mědělcům při zavádění nových 
metod hospodaření, předsedou 
František Váňa

 - ustanoven první kronikář obce – 
Fr. Plachý

1927 - velkolepá oslava 100. výročí vy-
nalezení ruchadla, výstava ze-

mědělských strojů, tábor lidu
1928 - položen základní kámen Země-

dělského domu, návštěva prezi-
denta Masaryka

1929 - Liptál zasáhla epidemie břišního 
tyfu, vyžádala si několik obětí – 
v té době zemřel i 

            učitel František Plachý
1930 - založení spolku Ludmila – sjed-

nocování, organizování a pro-
hlubování křesťanské dobročin-
nosti

 - ustavena tělovýchovná organi-
zace jednota Československého 
Orla 

1934 - založen spolek pro půjčování 
hospodářských nástrojů

1940 - vznik sportovního klubu Liptál, 
hlavním posláním bylo pěstová-
ní kopané

1932 - obec čítá 236 nezaměstnaných, 
 - provedena první etapa elektrifi-

kace obce 
1945 - 4. května osvobození obce, zříze-

ní měšťanské školy
1946 - ustavující valná hromada VD 

Lipta
1948 - ustavující schůze Valašského 

krůžku, zakládající členové Pa-
vel Vaculík a Emilie Váňová

 - volby, z 860 osob se 449 hlasů 
vyslovilo pro jednotnou kandi-
dátku Národní fronty

 - několik občanů emigruje do USA, 
Velké Británie, Austrálie a věří 

Rok Počet 
obyvatel

Počet 
obytných domů

Průměrný počet 
obyvatel v domě

Evangelické vyznání 
Katolické vyznání 

Bez vyznání

1857 1569 266 5,8 osob 1397

160

12 /židov. náb./

1900 1715 279 6,1 osob 1542

142

31 /židov. náb./

1991 1394 371 3,5 osob 808

218

346

2001 1413 378 3,7 osoby 721

208

314 + nezj. 98
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v brzký návrat se západními ar-
mádami, které obnoví v Česko-
slovensku demokracii

 - postupně zaváděny oslavy Mezi-
národního dne žen, 1. máje, Vel-
ké říjnové socialistické revoluce, 
založena pobočka Svazu česko-
slovensko – sovětského přátel-
ství

1949 - na slavnostní schůzi věnované 
oslavám generalissima Stalina 
byl přejmenován Liptál na Lipo-
vé

1951 - založen Svaz pro spolupráci s ar-
mádou

 - v 50. létech vybudováno postup-
ně 6 betonových mostů, točna 
na Špici, tři zděné autobusové 
čekárny, dokončena elektrifika-
ce obce rozvodem na paseky

1952 - ustaven Český svaz žen v Liptá-
le, zakoupena společná pračka 
a mandl, první předsedkyní  
M. Mrnuštíková

1953 - uspořádána v sále místního kina 
tryzna na J.V. Stalina, zúčastnilo 
se jí 17 členů MNV a 30 občanů

1955 - obci vrácen původní název,  usta-
vena místní organizace Česko-
slovenského červeného kříže

1957 - dětský domov obsazen  oddílem 
státní bezpečnosti, senát kraj-
ského soudu v Uherském Hra-
dišti projednává případ liptál-
ských řeholnic, jehož se účastní 
600 přihlížejících, řádové sestry 
odsouzeny k vězení na 5 let, 4,5 
roku a 2,5 roku, budovu musely 
opustit, 

1958 - ustavující schůze JZD, Liptál je 
jedna z posledních obcí okresu 
Vsetín, v nichž dosud družstvo 
nebylo založeno

1965 - ustaven ovocnářsko zahrádkář-
ský svaz, předsedou Jaroslav Ju-
řica

1967 - předána do užívání požární 
zbrojnice,  otevřena chata JZD 
na Syrákově

 - postupně vybudováno 7 skupino-
vých vodovodů

1968 - odhalení sochy TGM v centru 
obce, slavnostní proslov předne-
sl Josef Vaculík, otevřena nová 
silnice Vsetín – Zlín,  otevřena 
nová požární zbrojnice, 

1973 - dokončen obchod v Dolansku
1976 - vybudována požární nádrž
1977 - vybudování základní části ven-

kovního kulturního areálu, do-
končena výstavba školy a obyt-
ného domu s 5 byty pro učitele

1983 - rozsáhlá rekonstrukce budovy 
MNV, modernizace budovy ma-
teřské školy

1984 - spartakiáda, cvičenci z místní 
školy, Francovy Lhoty, Horní 
Lidče i Vsetína, celkem vystou-
pilo 308 cvičících

1990 - ustavující schůze občanského 
fóra, 300 lidí v sále U Klesků 
zvolilo své mluvčí, dne 11.3. 
znovuodhalení busty TGM, 
slavnostní projev Petr Vaculík,  
dokončena adaptace hospodář-
ské budovy na hřišti

Z výše uvedených událostí je zřej-
mé, že životní podmínky obyvatel se 
změnily téměř k nepoznání. Otáz-
kou zůstává, zda a jak moc by 
se obec změnila za jiných ze-
jména politických událos-
tí. Přesto i v této době mů-
žeme konstatovat, že lidé  
napomáhali rozvoji obce, 
někteří dobrovolně, někte-
ří z donucení – nejít na vyhláše-
nou brigádu se sice netrestalo a lidé si 
nechtěli nadřízené orgány znepřátelit. 
Dnes se podmínky změnily, každý cítí 
především potřebu udržet si zaměstnání 

a zabezpečit rodinu. Lidé nejsou vyzý-
váni k odpracování určitého počtu ho-
din na vybudování veřejně prospěšné-
ho díla. Mnoho lidí se ale snaží pořádat 
v obci akce, které si kladou za cíl vy-
tvořit příležitost pro setkání se souse-
dy a přáteli, přispět ke kulturnímu roz-
voji a celkovému pocitu sounáležitosti 
všech občanů. A to se příliš nedaří. 

A tak v čase předvánočním si ne-
mohu nevzpomenout na slova pana 
Volčíka ze Lhoty, který ve Zpravoda-
ji evangelické církve řekl: „ Jak vní-
mám současnou společnost? Mám již 
svá léta a zdravotní problémy, které 
mi nedovolují účastnit se veřejného ži-
vota. Takže nevím, zda na tuto otázku 
mohu odpovědět. Ale první, co mě na-
padá, je rozčarování, obavy o budouc-
nost rodin, církve, státu a společnosti. 
Bude dnešní generace umět systematic-
ky pracovat, zodpovědně rozhodovat, 
starat se o ekonomický rozvoj? Nevím. 

Možná tomu jen nerozumím. Lidé 
se dnes mají mnohem lépe. Ne-

hrozí jim ztráta života, věze-
ní, nic z toho, co jsme pro-
žívali my za války nebo 
minulého režimu. Měli by 

se vrátit zpět ke svým koře-
nům a k duchovnímu rozměru 

Vánoc. Vánoce ani stromeček to 
nezachrání. Pomoc může jen vzájemná 
láska, pohoda, klid, soudržnost rodiny, 
církve a společnosti.        

Věra Halová



16   Liptálský zpravodaj č. 3/2011

Vydal Obecní úřad Liptál 29. 6. 2011. připravila jana Vráblíková a kolektiv. Výroční zpravodaj Věra dostálová.              
Sazba: Studio-mk, Mikeš josef, Vsetín, tisk: Grafianova Rožnov p. R. evidenční číslo MK ČR e 14494.                         

Liptálský zpravodaj najdete i na stránkách www.liptal.cz. Uzávěrka příštího čísla: 10. 3. 2012
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