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odložit. Padlo rozhodnutí, akci usku-
tečnit.

Jsme tedy tady a ještě jednou Vás 
všechny srdečně vítám. 

Jaká je historie obce Liptál?  Pro mla-
dou generaci možná zbytečná otázka. 
Všichni ale jednou dospějeme do věku, 
kdy se začneme ohlížet do minulosti. 
Jsou to pro nás nejen vzpomínky,  ale 
v minulosti najdeme také mnohá pona-
učení do budoucnosti.

Díky knižním publikacím, které 
obec Liptál vydala, máme možnost po-
znat historii naší obce. Po prohlédnutí 
poslední z nich: „Liptál včera a dnes“ 
si můžeme udělat představu o histo-
rii obce v datech. Působivé jsou zejmé-
na fotografie, podle kterých můžeme 

zjistit, jak Liptál vypadal před sto lety 
a jak se postupně měnil, jak zde lidé 
žili a pracovali, jak prožívali každoden-
ní radosti nebo starosti, nebo jaké vý-
znamné události Liptál zažil. 

Po prolistování knihy si můžeme jen 
říci: je to minulost, ta se už nedá změnit. 
Život běží dál, musíme myslet na bu-
doucnost. A na té je hezké právě to, že 
si ji můžeme tvořit společně. 

Ano, chceme žít v moderní obci, chce-
me mít vše, co patří dnes již k samozřej-
mostem každodenního života a musíme 
se snažit to vše tady mít. Nezapomínej-
me však na minulost, na tradice a vše 
dobré, co zde zanechali naši předkové.

Liptál má ve svém znaku srdce. I to 
má svou historii. Mějme i nadále otevře-
né srdce pro vše, co je dobré. Avšak nejen 
pro to, co přinese obci jeho další rozvoj, 
ale také pro všechny, kteří potřebují po-
moc, nebo potřebují mít pocit, že jsou stá-
le součástí dění a podílejí se na naší bu-
doucnosti. Nejen to, že budeme vše mít, 
ale i dobré lidské a sousedské vztahy, udě-
lají život v obci hezčí a příjemnější. 

Přejme  Liptálu a nám všem, ať se nám 
to daří. 

Věra Dostálová, starostka 

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ  1. 7. 2011

Pozdrav Stanislava Mišáka, hejtmana zlínského kraje
Vážená paní starostko, vážení občané,

velmi si vážím Vašeho pozvání k přátel-
skému posezení, konanému při příležitos-
ti 650. výročí první písemné zmínky vzta-
hující se k Vaší obci.

Rád bych touto cestou poděkoval Vám, 
zastupitelům i všem občanům, kteří jak-
koliv přispívají k tomu, aby Liptál byl pří-
jemným místem pro život.

Z historie Vaší obce je patrné, že se Vám 
podařilo dosáhnout nejvyšší mety, o kte-
ré jiní usilují, neboť vítězství v celostátním 
kole soutěže Vesnice roku 2006 je skutečně 
úctyhodným úspěchem, za kterým stojí ob-
rovské množství práce místní samosprávy 
a občanů. Přeji Vám, ať se Vám daří po-

kračovat v této dobře nakročené cestě.
Sám dobře vím, že práce pro obec – 

stejně jako práce pro kraj – je náročný 
a zdánlivě nikdy nekončící proces, ale je 

Vážení spoluobčané, hosté, milé děti,  
vítám Vás všechny u přátelského pose-

zení, které jsme uspořádali k výročí obce 
Liptál.

Letos si připomínáme 650 let od prv-
ní písemné zmínky o obci Liptál. Takové 
výročí je dobrým důvodem k zamyšlení 
nad historií obce, a to jak pro všechny, 
kteří se v Liptále narodili a prožili zde 
velkou část svého života, ale také pro ty, 
kteří se do Liptálu dostali různými ži-
votními osudy nebo jen pouhou náho-
dou a prožívají zde svůj další život.

I dnešní den se určitě zapíše do histo-
rie obce. A možná bude zaznamenán tak-
to: Den před dlouho plánovanou oslavou 
k 650 letům obce se Liptálem přehna-
la velká voda. Během chvilky se zvedla 
hladina Rokytenky natolik, že se všich-
ni obávali další velké povodně. Škody na-
konec nebyly velké, přesto bylo zaplaveno 
několik sklepů a komunikací. Obětavě za-
sahovali Liptálští hasiči a přidali se ostat-
ní občané. Všichni si přáli jen jediné, ať 
již přestane pršet. To se také stalo a voda 
začala klesat a všem se ulevilo.

Druhý den jsme dlouho přemýšleli, 
zda plánovanou oslavu uskutečnit nebo 

Vážení spoluobčané,
Připravili jsem pro vás mimořádnou přílohu Liptálského zpravodaje. Po celý rok jsme si připomínali výročí 650 let 

od první písemné zmínky o obci Liptál společenskými, kulturními i sportovními akcemi. Snad vás potěší i pobaví malé 
ohlédnutí za právě končícím rokem 2011, který byl nejen rokem pracovním, ale pro Liptál i rokem oslav. 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE 

potřeba se také umět zastavit a radovat se 
z toho, když se společné dílo daří.

V této souvislosti si Vás, vážená paní 
starostko, dovolím požádat, abyste jak 
mou gratulaci k významnému výročí 
obce, tak zejména poděkování za to, co 
jste již pro Liptál dokázali vykonat, tlu-
močila všem občanům Vaší obce.

Vzhledem k tomu, že jsem v termínu 
oslav už dříve potvrdil svou účast na jiné 
akci, nemohu se bohužel zúčastnit, a pro-
to Vám alespoň touto cestou přeji ve svá-
teční dny pěkné počasí, dobrou náladu 
a ve dnech všedních hlavně chuť pokračo-
vat v dalším zvelebování Liptálu ke spo-
kojenosti všech místních občanů.

Se srdečným pozdravem a s úctou
Stanislav Mišák, MVDr., 
hejtman Zlínského kraje
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LiPTÁL, MěSTEčKO, TAM jE MOjE VšECKO …
Těmito slovy se, liptálský rodák, aka-

dem. malíř a spisovatel Jan Kobzáň, vy-
znává ze své lásky k malebné valašské 
dědince. V posledních letech se stala ne-
psanou hymnou Liptálu a můžete ji sly-
šet v podání ženského sboru Rokytenka 
při různých slavnostních příležitostech. 
V letošním roce uplyne 650 let od první 
písemné zmínky o vzniku obce Liptál. 
Připomeňme si některé důležité událos-
ti a tradice. V roce 2006 se stala obec 
Vesnicí roku nejen ve Zlínském kraji, ale 
i v České republice. Významnou událos-
tí o rok později byla návštěva obce prezi-
dentem republiky Václavem Klausem.

Liptál má bohaté kulturní a společen-
ské tradice. Sportovní a společenské ak-
tivity vyvíjí TJ Start Lipta Liptál, nelze 
opomenout Sbor dobrovolných hasičů 
a Myslivecké sdružení Brdisko, Český 
svaz ochránců přírody Vartovna Liptál 
nebo naše mladé karatisty, kteří dosa-
hují významných úspěchů nejen v ČR, 
ale i v zahraničí.    
K nejstarší a nejpočetnější skupině pat-
ří FOS Lipta Liptál, jehož členové jsou 
hlavními organizátory mezinárodního 
folklorního festivalu Liptálské slavnos-
ti, které Liptál proslavily široko daleko. 
Letošní jsou už 42.

S folklorem souvisí tradiční dětské 
folklorní dny, řezbářské dny, různé vý-

stavy a adventní koncerty. ZŠ zahájila 
tradici v pořádání různých netradičních 
jarmarků. Žádná větší společenská udá-
lost se neobejde bez liptálské dechov-
ky Liptalanka. K tanci a poslechu pro 
všechny generace hrává skupina 1 + 1 
a hudební skupina Comeback.    

Své trvalé a nezastupitelné místo v ži-
votě obce má základní a mateřská ško-
la a také základní škola při dětském do-
mově.

To je jen stručný výčet spolků, kte-
ré se významně podílí na společenském 
životě obce. Kdo se chce dozvědět víc, 
má možnost si přečíst dvě obsáhlé pub-
likace o Liptálu, které obec vydala. Co 
vás zaujme na první pohled při návště-
vě Liptálu ?

Pěkné náměstíčko vyzdobené květi-
nami, kde najdete kromě obecního úřa-
du a kulturního zařízení také vyhlášené 
řeznictví U Hrušků a před ním zajímavé 
řezbářské dílo Zdeňka Matyáše Strom 
života, jehož dřevěné reliéfy zobrazu-
jí život na Valašsku od kolébky do stáří. 
Naproti přes cestu se nachází barokní zá-
mek a v parku před ním busta Jana Kob-
záně, dílo akademického sochaře Kar-
la Řezníka /liptálského rodáka/, který je 
rovněž autorem sochy zbojníka před bu-
dovou obecního úřadu. V parčíku ved-
le restaurace U Salisů je umístěna busta 

T.G.Masaryka, dílo akademického so-
chaře Antonína Chromka, který také žil 
v Liptále. Náš kruh v centru obce uza-
vírá hostinec U Klesků, proti němu ka-
tolický kostel sv. Archanděla Michaela. 
Pokud chcete vidět evangelický kostel, 
který patří k největším na Moravě, najde-
te ho v horní časti obce.   
Protože slavíme výročí, tak by se sluše-
lo něco popřát. Přeju vám všem, ať dal-
ší roky v naší krásné obci jsou úspěšné, 
prožité naplno a hlavně ve zdraví.  
Zkrátka: Ať se nám v tom Liptále dobře 
žije !             Mgr. Marie Machalová

Občany pozdravila a  vše dobré do dal-
ších let  jim i obci Liptál popřála Alena 
Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR.

s
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K přátelskému posezení patří kulturní program, setkání 
s přáteli, dobré jídlo i pití,  hudba, zpěv i tanec. O vše se po-
starali občané obce, účinkující ze Základní a Mateřské ško-
ly Liptál, FoS Lipta Liptál, karatisté, dechová hudba Lipta-
lanka, hudební skupina 1+1 a Comeback. A příští den bylo 
nutné udělat i pořádek. A jak je vidět, tak vše se zvládlo 
s úsměvem.

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ  1. 7. 2011
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42. LiPTÁLSKÉ SLAVNOSTi  27. – 28. 8. 2011
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V rámci Liptálských slavností byla uspořádána výstava 650 let obce Liptál. Autor-
kou výstavy byla Věra Halová. Byly vystaveny vzácné dokumenty z okolních archí-
vů a občané měli možnost nahlédnout do historie obce. Současnost dokumentovaly 
snímky z fotografické soutěže. Vítězem byl Josef Londa. Ceny za nejlepší snímky 
předával známý fotograf Zdeněk Hartinger.

Sobotní program 42. ročníku Liptálských slavností měl v názvu „Všichni tan-
čí pro Liptál“. Na podiu vystoupily soubory z Česka i ze zahraničí, všechny složky 
FoS Lipta Liptál a dechová hudba Liptalanka. Velkou událostí byl křest prvního CD 
„Liptál, městečko“ ženského pěveckého sboru Rokytenka.

VÝSTAVA 650. LET                  FOTOGRAFiCKÁ SOUTěŽ
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První historické fotbalové utkání mezi Hořanskem a Dolanskem bylo vydařenou 
sportovní akcí v rámci oslav. Vítězem prvního ročníku se stalo Dolansko a získalo 
cennou trofej. Fandit přišli diváci všech generací. Nejmladším hráčem Hořanska byl 
Patrik Gerža.

HOŘANSKO – DOLANSKO 14. 5. 2011

s
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SÁZENÍ STROMŮ 17. 4. 2011 A 17. 11. 2011

VARTOVNA 24. 9. 2011 
Mimořádnou událostí pro Liptál v le-

tošním roce bylo taktické cvičení Jed-
notek SDH.

Cílem byla dálková doprava vody 
na rozhlednu Vartovna. Zúčastnilo se 
26 jednotek SDH ze Zlínského kra-
je. Akce se podařila, voda na Vartov-
nu byla dopravena. A že liptálští hasi-
či mají následovníky, dokazuje trénink 
malých hasičů. 

Občané a členové ČSOP Vartovna vysadili lipovou 
alej kolem mateřské školy. Pro srovnání otiskujeme 
historický snímek z doby, kdy se sázela původní alej. 
V den státního svátku 17. listopadu byl u základní školy 
vysázen památný strom, dub letní. 
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Vítání nových občánků obce je vždy ra-
dostnou událostí. O to větší letos, v roce vý-
ročí, kdy jsme přivítali 18 nových občánků 
obce Liptál. 

Závěr roku končil tradičně besedou se seniory. Program připravili žáci 
ZŠ a předvedli divadelní vystoupení s předvánoční tématem. K poslechu 
i tanci  hrála a zpívala Jaroslava Salisová a nechyběl společný tanec sta-
rostky obce Věry Dostálové a jejího předchůdce Miroslava Vaculíka.

VÍTÁNÍ OBčÁNKŮ 15. 5. 2011 A 9. 10. 2011

BESEDA SE SENiORY   26. 11. 2011
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Srdíčka
Autorem „Srdíček“ s logem vý-

ročí je vychovatelka v Základní 
škole Liptál Petra Pilná.

Pod jejím vedením srdíčka zho-
tovili děti v keramické dílně ZŠ. 
Srdíčko se stalo pro občany, ale 
i pro hosty obce malým dárkem 
a vzpomínkou na výročí obce. 

Poutač 
Pro ty, kteří do Liptálu přijížděli 
po silnici I.třídy od Vsetína nebo 
Zlína, připomínal výročí dřevě-
ný poutač. Zhotovili ho šikovné 
ruce Jana Mrnuštíka a Miloše 
Žurka. A protože se většině obča-
nům tento nápad líbí, poutač již 
na místě zůstane a bude i nadále 
vítat všechny, kteří do Liptálu při-
jíždějí. 

Statistika 
V prosinci 2011:
Počet obyvatel: 1479, z toho mužů 728, žen 751. 
Průměrný věk: 40, 24 let; Narozeno: 16 občanů; Zemřelo: 8 občanů.
Přihlášeno do obce: 20 osob; Odhlášeno z obce: 13 osob.
Přestěhování v rámci obce: 20 osob; Sňatky: 5 sňatků
Nejčetnější příjmení: Vaculík - Vaculíková, Gerža - Geržová, Valchář.
Nejčetnější křestní jména: Josef, Jan, Jaroslav. Jana, Marie, Ludmila. 
čísel popisných v obci: 516; čísel evidenčních (chaty) v obci: 44.

Hrníčky
K výročí obce byly vyrobeny hr-
níčky s logem výročí a ještě dnes 
je možné je zakoupit na obecním 
úřadě. 

Logo
Autorem Loga je Radim Mojžíš. 
Logo se stalo symbolem výročí 
a provázelo nás po celý rok oslav. 

CO NÁS PROVÁZELO ROKEM OSLAV 
A TROCHU STATiSTiKY Z ROKU 2011
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OBEC LiPTÁL
DěKUjE VšEM 

DÁRCŮM A SPONZORŮM,
KTEŘÍ PŘiSPěLi  K OSLAVÁM  

650. VÝROčÍ  OBCE LiPTÁL 

NADACE DĚTI – KULTURA – SPORT, Uherské Hradiště
VALATRANS, a.s., Liptál
MAVE EU, s.r.o., Liptál

PRODAG ZLÍN, s.r.o., Zlín
VS PLASTIK, s.r.o., Lhota u Vsetína
SPEDIMEX MORAVIA, s.r.o., Vsetín
NÁBYTEK PETR VACULÍK, Liptál 

BODEN – MATE, s.r.o., Vsetín 
ŘEZNICTVÍ U HRUŠKŮ, Liptál 

ZEMNÍ PRÁCE ZDENĚK VACULÍK, Liptál
FRANTIŠEK ŘEZNÍK, Dobrovíz, Praha – západ

TG TISK, s.r.o., Lanškroun

DěKUjEME VšEM OBčANŮM, 
UčiNKUjÍCÍM A jEjiCH VEDOUCÍM, ŘEDiTELKÁM Mš A Zš, 
PRACOVNÍKŮM OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPiTELŮM OBCE 

ZA NEZišTNOU POMOC PŘi VšECH AKCÍCH 
POŘÁDANÝCH

 K 650. VÝROčÍ OBCE LiPTÁL 


