
Co najdete v tomto čísle:
o Usnesení z jednání zastupitelstva
o Informace z obecního úřadu
o Po stopách Vesnice roku
o Plán kulturních akcí v Liptále
o Společenská kronika

ROČNÍK XXIII / ČÍSLO 2 
dubeN - KvěteN - ČeRveN 2012  

o Z MŠ, ZŠ, DD a ZŠ
o 25. Dětské folklórní dny
o Úspěchy našich občanů
o Sport

Všem občanům přejeme krásné 

a pohodoVé prožití letních dnů

Vítání občánků.

FoS Lipta Liptál Malůšata při vystoupení s věnečky.

Stihl Timberports - Vítěz Jan Svoboda.

Fotbal Hořansko vs. Dolansko - fanoušci.
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uSNeSeNÍ z veřejného zasedání 
ZO Liptál č. 12 ze dne 18. 04. 2012
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho do-
plnění o bod – Novela školského zákona

- schvaluje zápis č. 11 ze dne 14. 03. 
2012 

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 11 ze dne 14.03.2012 

- bere na vědomí informace z jednání 
rady obce Liptál č. 19 ze dne 28. 03. 
2012 a č. 20 ze dne 16.4.2012

- schvaluje pronájem pozemků  parc. 
č. st. 701, st. 702, st. 700 a p.č. 1334 
v k.ú. Liptál, celková výměra 7 231 m2 
Zemědělskému družstvu Liptál, se 
sídlem Lhota u Vsetína č. 266, cena 
za pronájem 35.000,-/rok, s platnos-
tí od 1.5.2012 s tím, že v roce 2012 
bude pronájem placen poměrnou částí, 
tj. 23.330,- Kč

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 
3958, v k.ú. Liptál, o výměře cca 
50 m2, ve vlastnictví obce Liptál, žada-
teli Danielu Burdíkovi, Liptál, za cenu 
100,- Kč/m2 s tím, že zhotovení geo-
metrického plánu zajistí žadatel

- schvaluje formu prodeje objektu býva-
lé vodárny a přilehlého pozemku parc. 
č. 2691/26 a parc. č. st. 1035, vše v k.ú. 
Liptál, ve vlastnictví obce Liptál, jed-
nomu žadateli

- schvaluje prodej objektu bývalé vo-
dárny včetně vnitřního vybavení, 
parc. č. st. 1035 a přilehlého pozemku 
parc. č. 2691/26, ve vlastnictví obce 
Liptál, celková výměra 450 m2, ža-

dateli rodině Vráblíkových, Liptál, 
za cenu 200,- Kč/m2

- bere na vědomí informace o žádos-
ti Jaroslava Chmelaře, bytem Vizo-
vice, na odkoupení pozemku parc. č. 
1648/9 a st. 736 v k.ú. Liptál, o vý-
měře 404 m2

- schvaluje výsledky výběrového řízení 
na akci: „Oprava místní komunikace 
„Amerika“ v obci Liptál“ a pověřu-
je starostku obce uzavřením smlouvy 
o dílo s vítězným uchazečem, firmou 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Valaš-
ské Meziříčí

- schvaluje Smlouvu o podmínkách 
a právu provést stavbu č. 41/22/12 
„Čistá řeka Bečva II – projekt 25.1 
Liptál – kanalizace – rozšíření“ mezi 
obcí Liptál a ŘSZK Zlínského kraje

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje č. D/0448/2012/KH 
pro JSDH Liptál

- neschvaluje podání žádosti o dotaci 
z OPŽP na vybudování přírodní za-
hrady v MŠ Liptál

- bere na vědomí Výroční zprávu o hos-
podaření ZŠ Liptál za rok 2011, schva-
luje hospodářský výsledek ZŠ Liptál 
za rok 2011 ve výši 33.692,22 Kč 
a schvaluje vložení hospodářského 
výsledku na rezervní fond ZŠ

- bere na vědomí informace o platnosti 
nového školského zákona

- neschvaluje vyhlášení konkursu na 
ředitele příspěvkových organizací 
Mateřské a Základní školy Liptál do        
30. 4. 2012

- schvaluje vydání potvrzení po 30.4. 
2012, že Eva Krausová je od 1.8.2012 
ředitelkou MŠ Liptál, v pracovním 
poměru na dobu určitou 6 let a Věra 
Halová je od 1.8.2012 ředitelkou ZŠ 
Liptál, v pracovním poměru na dobu 
určitou 6 let

- bere na vědomí informace o svozu 
odpadů od 1.9.2012

- bere na vědomí informace o konání 
tréninkového kempu a Mistrovství ČR 
v Stihl Timbersports v kulturním are-
álu Liptál ve dnech 30.5. –  3.6.2012

- bere na vědomí informaci o akcepto-
vání žádosti o dotaci na akci: „Sní-
žení imisní zátěže z dopravy v obci 
Liptál“

- neschvaluje připojení obce Liptál 
k iniciativě o.s. Moravská národní obec 
„Za vyvěšování moravské vlajky“

- bere na vědomí informace o projek-
tech maďarské vesnice Kazár

- bere na vědomí poděkování Charity 
Vsetín a Naděje o.s. Vsetín za poskyt-
nutý finanční příspěvek

- bere na vědomí informace o hromad-
ném očkování psů a koček a sběru ne-
bezpečných odpadů dne 21.4.2012

- bere na vědomí informace o Humani-
tární sbírce šatstva, pořádanou Diako-
nií Broumov, dne 14.5.2012

- bere na vědomí informace o sbírce 
„Pro děti na Ukrajinu“

- bere na vědomí informace o uzavře-
ní rozhledny Vartovna v době od 23.4. 
do 1.6.2012 z důvodu revizních oprav

- bere na vědomí informace o semináři 
„Po stopách Vesnice roku“

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

Z obecní 
knihovny Liptál
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.

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.

23. května byl do knihovny přivezen 
jarní výměnný soubor - pro dospělé 30 
knih beletrie a 37 knih naučné literatury, 
pro děti 29 knih beletrie a 26 knih nauč-
né literatury.

Od 1. června je k dispozici 71 novinek 
z jarního nákupu.

V knihovně přibyly kompletní roční-
ky časopisu ZVUK - časopisu o histo-
rii, folkloru, literatuře a umění v regionu 
Zlínského kraje (od roku 1996).

V knihovně máme nově zakoupeno 
několik dvojjazyčných knih vhodných 
pro začátečníky i pokročilé.

V nabídce naší knihovny máme k dis-
pozici 6 AUDIOKNIH namluvených 
na CD. 

KNIHOvNA bude ZAvŘeNA 
v tÝdNu Od 30.07. – 03.08.2012

Alena Malčíková knihovnice
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Požádejte o vydání cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před let-
ní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas.

Máte–li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte–li cestovat mimo 
Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální 
dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje.

Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných 
v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky 
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme 
včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti. K vycestování do států Evropské 
unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze 
požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.

(Z letáku MV ČR)

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 
15 let, je mít občanský průkaz.

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdří-
vě v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního po-
platku, a to nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopus-
til přestupku.

Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben 
před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let 
se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). 

Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jedna-
lo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazeb-
níku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb, o správních po-
platcích).

Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský 
průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občan-
ského průkazu požádal.

(Z letáku MV ČR)

Od 1. dubna 2012 začne na satelitu Astra 3B vysílat první česká zpravodajská te-
levizní stanice věnovaná regionálnímu a lokálnímu tv zpravodajství s názvem regio-
nalnitelevize.cz (z Valašska zde bude vysílat své zpravodajství zejména TV Beskyd). 
Jejím cílem je mediálně propojit regionální a lokální televizní zpravodajství zajišťo-
vané malými regionálními a lokálními televizemi a na jednom místě informovat di-
váky o aktuálním politickém, kulturním, sportovním a společenském dění napříč re-
giony. Naším cílem je také zviditelňovat  regiony v oblasti propagace v cestovním 
ruchu.  Televizní stanice vysílané přes satelit Astra 3B mohou aktuálně naladit téměř 
tři miliony domácností v ČR a SR, což představuje více než sedm milionů diváků.

Pro úplnost přikládáme parametry satelitního příjmu nové televizní stanice určené 
pro obce, města a kraje České republiky:

Astra 3b (23,5 stupně východně), 12168/v, SR 27500, FeC 3/4, norma dvb-S, 
kódování žádné (FtA).

Vsetín, 26.3.2012
Eva Stejskalová, jednatelka, Regionální televize CZ, s r.o., www.regionalnitelevize.cz

Plánujete letní dovolenou v zahraničí 
a nemáte platný cestovní pas?

vydání prvního 
občanského průkazu v 15 letech

Informace 
o vysílání regionální televize

vÝZvA

22. zlínský sraz vojenských 
historických vozidel, stanoviště Liptál

Milada Maliňáková, zemřela 14.07.2002
Antonín Maliňák,  zemřel 10.04.1989
mimoliptálští občané

Prosíme tímto pozůstalé paní Milady 
Maliňákové (†14.07.2002) a pana Antoní-
na Maliňáka (†10.04.1989), kteří omylem 
nesprávně umístili jejich urny v kolumbá-
riu na hřbitově v Liptále, aby co nejdříve 
kontaktovali Obecní úřad v Liptále.
Tel.: 571 438 074, e-mail: bec@liptal.cz, 
Adresa: Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková, Obecní úřad Liptál

Sraz je plánován ve dnech 17.8. až 
19.8.2012 v areálu Patriot Kempu Drž-
ková. Liptálem budou historická vozidla 
projíždět v sobotu 18.8.2012. Počet vo-
zidel cca 50 do 3,5 t.

Trasa průjezdu bude ve směru od obce 
Hošťálková přes Pivovařiska, Baťková do 
obce Liptál, kde bude u hasičské zbroj-
nice umístěna průjezdní kontrola a dále 
bude pokračovat do Lhoty u Vsetína.
Ing. Petr Kabát, Veteran Car Club Zlín, o.s.

Poděkování
Poděkování patří Karlu Švarcovi 

z Prahy, který daroval obci Liptál ob-
razy akademického malíře a rodáka 
z Liptálu, Františka Chmelaře.

František Chmelař – akademic-
ký malíř, grafik a medailér, se narodil 
30.12.1921 v Liptále.

Vystudoval zlínskou Školu umění 
a pražskou VŠUP u prof. Kaplického. 
Pracoval ve Zlíně, učil na Umělecko-
průmyslové škole v Uherském Hradišti 
a na Pedagogické fakultě UJEP v Brně. 
Od roku 1971 byl docentem na VUT 
v Brně. Podílel se na řešení architekto-
nických realizací. Jeho snahou bylo rov-
něž napsání „Valašské kroniky“, kterou 
však nikdy nedokončil. Celkem napsal 
v rukopisu 24 stran, které alespoň tro-
chu poodhalují obraz života Chmela-
řovy rodiny na pasekách nad Liptálem 
a jejich súsedů z počátku tohoto století. 

Některé vzpomínky na své rodiš-
tě na Valašsku jsou zveřejněny v knize 
„Od ogarů po staříčky“,č. 9-10/2000.

Věra Dostálová, starostka
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Po stopách vesnice roku

Svoz odpadu Liptál 2012
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
17.09. * 10.12.2012   

tŘÍděNÝ OdPAd - PLAStY – ŽLutÉ PYtLe
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“ 
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 Obecního úřadu v Liptále 

umístěna sběrná nádoba.      Děkujeme, že třídíte odpad.

(platí pro každý rok)
č.1 - za leden - únor, březen 
je 10.03. příslušného roku

č.2 - za duben - květen - červen 
je 10.06. příslušného roku

č.3 - za červenec - srpen - září 
je 10.09. příslušného roku

č.4 - za říjen - listopad - prosinec 
je 10.12. příslušného roku

Prosíme o dodržování 
uvedených termínů!

uZÁvěRKY
jednotlivých čísel 

Liptálského zpravodaje

Sedm desítek starostek a starostů na-
vštívilo 12. dubna obce ve Zlínském kra-
ji, které získaly titul Vesnice roku. Po-
stupně zavítali do obcí Komňa (Vesnice 
roku 2011), Lidečko (2008) a seminář za-

končili v Liptále (2006). Účastnici semi-
náře získali teoretické i praktické infor-
mace týkající se nejen soutěže Vesnice 
roku, ale i řadu inspirací, jak  vylepšit ži-
vot v jejich obci. Liptál se představil pes-

trým programem, pohostinností i dobrou 
zábavou.

Všem, kteří tak výborně Liptál repre-
zentovali, patří velké poděkování.

Věra Dostálová, starostka
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Rozpis pravidelného provozu v Kulturním zařízení Liptál - 2012

PLÁN KuLtuRNÍCH AKCÍ v LIPtÁLe – 2012

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

14.07. so Zájezd hasičů do Domašova - soutěž SDH Liptál Domašov/Bělá p.P.

14.07. so Soukromá akce KZ

28.07. so Myslivecký výlet Myslivecké sdružení Brdisko Liptál Chata MSB

17.08. pa 7. Finální rozstřel 2012 - zábava Klub volejbalových nadšenců Liptál KA

18.08. so 22. zlínský sraz vojenských  historických vozidel 
2012

Veteran Car Club Zlín, o.s., 
Otrokovice

průjezd ze Špice 
- střed HZ - 
Lhota

22.08.
až
27.08.

st
--
po

MFF 43. Liptálské slavnosti 2012
Výstava

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

01.09. so Liptálské slůnění Londa Jaroslav, FK Liptál KA

15.09. so Soukromá akce KZ

12.10. pá Liptálské vinobraní Beránek Miroslav KZ

20.10. so Sraz Lipťáků Vaculík Miroslav KZ

27.10. so Soukromá akce přísálí KZ

01.12. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ

01.12. so 13. Mikulášská jízda 2012 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec

12.12. st Besídka DDaZŠ Liptál DDaZŠ Liptál KZ

26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

KuLtuRNÍ ZAŘÍZeNÍ KLubOvNA  I.patro
PONDĚLÍ FoS Lipta - Senioři  19-21 h
ÚTERÝ Karate  15-16 h FoS Lipta - Senioři  19-21 h

STŘEDA FoS Lipta-Malůšata 16:30-17:45
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

I pokud se akce nepořádají v kulturním zařízení nebo v kulturním areálu, přesto žádáme o jejich nahlášení do celko-
vého plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci za celý rok. 

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

Zároveň vás prosíme o zasílání plakátů, pozvánek atd. na vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu zveřejňo-
vány na webových stránkách či Liptálském zpravodaji.           Jana Vráblíková

Zveme vás na setkání bývalých zaměstnanců vd LIPtA Liptál 
které se uskuteční v sobotu 20. října 2012 ve 14.30 hodin

v Kulturním zařízení OÚ Liptál  
Prosíme rovněž, aby jste o této akci informovali své přátele a známé z jiných provozoven.

Kontakt: Miroslav Vaculík, 571 438 008, 604 205 471, e-mail: vaculik@molo.cz
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Životní jubilea
ČeRvenec - sRpen - září 2012

60 let
září  Košutová Jana, Hluboké

65 let
srpen  Hrádková Jarmila, Dolansko
září  Vaculíková Drahomíra, Na Špici 
  Kovařčík Josef, Na Špici
  Čalová Věra, Hluboké
  Obadalová Vlasta, Dolansko

70 let
červenec Vrlíčková Ludmila, Pod Hranicí
srpen  Obadal Jan, Dolansko
září  Tomanová Karla, Na Špici
  Tomana Jan, Dolansko

75 let
červenec Geržová Alice, Hořansko
srpen  Mrnůštíková Růžena, Dolansko
září  Kovařčíková Jiřina, Na Špici

80 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

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

82 let
srpen   Dědek Viktor, Střed

83 let
červenec Šimarová Rut, Dolansko
  Bařina František, Pod Hranicí
  Vychopeň Josef, Výpusta

84 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko

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

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

93 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

sňatky 2012 
duben  Laštovica Josef, Baťková 
  + Zabloudilová Naděžda
  Vala Karel, Sadová + Kotásková Jana

odhlášeni 2012
březen  Jelínek Libor, Střed
duben  Gavendová Irena, Monika, Žaneta
  Horký Vladislav Bc.
květen  Chmelař Josef, Chmelařová Jiřina, Na Špici

Přihlášení 2012
duben  Vala Karel, Sadová
květen  Medek Jiří, Dolansko

narozeni 
březen   Lajšner Bonifác, Lůžko
  Škrabánková Veronika, Na Špici
duben  Cedidla Petr, Dolansko
  Hűttlová Gabriela, Pusté
květen  Davídková Karolína, Dolansko

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
únor  Chmelařová Ludmila, Hořansko
březen  Čurda Evžen, Dolansko
  Tomša Bedřich, Dolansko
duben  Ing. Smilková Dobromila, Lopuník
  Ovčačíková Jaroslava, Výpusta
květen  Juřička Antonín, Dolansko
  Mikšík Jan, Dolansko

 Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika

vzPomínky

Kdo v srdcích žije, neumírá ...

Dne 17. května 2012 jsme si připomněli 15. smut-
né výročí úmrtí pana  

Stanislava Smilka z Liptálu č. 382.

S láskou vzpomínají manželka Jarmila, synové Stanislav, Jaro-
mír, Radomír s rodinami a všichni příbuzní.        

Čas letí, vzpomínky zůstávají

Dne 28. října 2012 by se dožil 85 let pan  

Josef Maliňák z Liptálu č. 166

Zároveň 3. března 2013 vzpomeneme 5. výročí úmrtí.
Vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami. 
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Nikdo mne nemusí slzami ctít
a pohřbívat s pláčem.
Když o mně hovoříte a myslíte na mne,
žiji přece dál.

25. června 2012 jsme vzpomněli 10 let od chví-
le, kdy nás opustila naše manželka, maminka,  
příbuzná, sousedka a místostarostka obce, paní

Anežka evjáková, z Liptálu č. 344.
Děkujeme všem, kdo jí věnují tichou vzpomínku. Manžel, syn, 
celá rodina a spolupracovníci z Obecního úřadu v Liptále.

Liptálské ty lesy šumí
a my vzpomínáme

Dne 13. října 2012 vzpomeneme 4. výročí úmr-
tí pana
Zdeňka Mrliny z Liptálu č. 402,  pod Hranicí
Stále vzpomíná manželka Milena, dcery, syno-
vé a vnoučata. 

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

Dne 29. září 2012 uplyne 40 let, kdy nás opustil 
náš syn, bratr, strýc a švagr, pan

Miroslav Kovařčík z Liptálu, Háje č. 337

Dne  29. června 2012 jsme vzpomněli 10. výro-
čí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana

Aloise Kovařčíka z Liptálu, Háje č. 337

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

vítání občánků
V neděli 17. června 2012 odpoledne se v zasedací místnosti 

Obecního úřadu sešlo devět rodičů se svými dětmi ke slavnost-
nímu přivítání starostkou obce a zapsání do kroniky nových ob-
čánků.

Pod vedením Aleny Maliňákové vystoupily s krásným novým 
programem Malůšata a všichni rodiče využili možnosti fotogra-
fování dětí ve vyřezávané kolébce.

Slavnostního přivítání se zúčastnili:
Rýdel Dominik                
Hrtáňová Natálie 
Dědek Jakub
Maliňáková Jana
Dvořáková Linda
Lajšner Bonifác 
Škrabánková Veronika
Cedidla Petr   
Hüttlová Gabriela        Eva Krausová
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Z mateřské školy
jarní slavnost

Jaro jsme letos přivítali tradičně - Jar-
ní slavností. Nestálé počasí, velký počet 
dětí a také doprovodný program tento-
krát rozhodly o pořádání slavností ve tří-
dách. 

Mladší děti v krátkém pásmu předved-
ly přeměnu housenky na motýlka a starší 
připomněly staré tradiční hry se zpěvem.

Rodiče na slavnost donesli ukázku 
toho, co se „Vaří, peče, smaží“ u nich 
doma na Velikonoce včetně receptu 
a výsledkem bylo nejen zajímavé ochut-
návání, ale i inspirativní „Velikonoční 
kuchařka“.

tvořivá odPoledne
Letos poprvé jsme pozvali na jedno 

odpoledne do školky jen tatínky. Děti 
jim vybraly z připraveného materiálu 
(nařezaných dřevěných koleček) sestave-
ná zvířátka a tatínci pod jejich dohledem 
vrtali, řezali a drátovali. Až bylo hotovo, 
děti je vymalovaly. Hotová zvířátka teď 
zdobí vchod a plot v mateřské škole.

Aby to maminkám nebylo líto, čekalo 
i na ně odpolední tvoření. Tak hned při 
oslavě Svátku matek spolu s dětmi šily, 
lepily a drátovaly květy z různých mate-
riálů. Květiny jako živé teď zdobí nejen 
vázičky, ale i dveře, závěsy nebo nástěn-
ky ve školce.

slet čarodějů 
a čarodějniC 

Čarodějnické dopoledne pořádáme 
pravidelně koncem dubna na zahradě 
a letos jsme ho kvůli návštěvám solné 
jeskyně zorganizovali ve dvou dnech – 
každá třída zvlášť.

Děti v čarodějnickém oblečení pak 
celé dopoledne plnily dané úkoly, aby 
dostaly čarodějnické vysvědčení. Zvlád-
li to všichni, a tak máme plnou školku 
čarodějů a čarodějnic „pro případ po-
třeby“.

V polovině května byla celá mateřská 
škola na terénním programu na Há-
jence v Semetíně.

Celou akci popsala studentka SPgŠ 
Kroměříž Kateřina Mrnuštíková, která 
byla v té době ve školce na praxi:

Ve středu 23.5 se celá školka vydala 
na terénní program na Hájenku do Se-
metína. 

Dojeli jsme okolo deváté hodiny. Děti 
dostaly svačinky, pojedly a rozdělily se 
do skupinek po desíti. Děti měly za úkol 
projít čtyři stanoviště a na každém plnit 
úkoly.

Každou skupinku vedla jedna paní uči-
telka a jeden průvodce. Na prvním sta-
novišti jsme byli u rybníka, kde se děti 
dozvěděly něco nového o pulcích a žab-
kách. Zkoušeli si hru „Na žabky“, hrá-
li jsme hry s padákem a pak nastal čas, 
přesunout se na další stanoviště.

Tam na nás čekala překážková dráha 
sestavená z klád, po kterých děti chodily 

a udržovaly rovnováhu, samozřejmě, že 
paní učitelky je jistily. Všechny děti to 
skvěle zvládly a naštěstí se nikomu nic 
nestalo.

U dalšího stanoviště na nás čekal úkol 
posbírat věci, které nepatří do přírody. 
Ty jsme také rozpoznali a za odměnu 
jsme si zahráli skvělé hry, které děti vel-
mi bavily.

Na posledním stanovišti jsme se stali 
lovci, kteří v potůčku lovili síťkami malé 
vodní živočichy, které pak nosili do čis-
té vody. Následně jsme si je pojmenovali 
a něco málo si o nich řekli.

No a pak nastal čas odjezdu. Naštěs-
tí jsme tam nikoho nenechali, takže 
do školky jsme se vrátili v plném počtu. 
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Po náročném dni byly děti tak unavené, 
že jen poobědvaly a šly hned spát. 

Myslím, že dětem se program velmi lí-
bil a že si tenhle výlet náramně užily.“

 
Putování s housenkou 

mařenkou
Na oslavu svátku dětí jsme na celý 

týden naplánovali netradiční aktivity. 
A tak jsme kromě nových her a skáka-
cího hradu v tělocvičně (když venku pr-
šelo), byli i na dlouhé vycházce - starší 
děti na Vartovně a mladší hledaly v lese 
poklad.

Oslava Dne dětí vyvrcholila ve středu 
6. června. 

Dopoledne viděly děti krásnou a po-
učnou pohádku maňáskového divadla 
z Hodonína „O noční víle“ a spokojenost 
dětí potvrdil zaslechnutý výrok jednoho 
z chlapců: „To divadlo bylo fakt suprové!“

Počasí nám přálo i na odpolední akci 
- „Putování s housenkou Mařenkou“. 
Na zahradě jsme spolu s rodiči připravi-
li deset stanovišť, aby mohly děti za ra-
zítko plnit úkoly zaměřené na přírodu 
a hmyz. 

Putování začalo u housenky. Novou 
textilní housenku, kterou si děti nako-
nec odnesly domů si barevně vyzdobily 
a papírovou housenku Mařenku na razít-
ka, dostaly na krk. 

Pak se spolu s rodiči vydaly plnit úko-
ly. Tak například u lučního koníka Hopa 
skákaly v pytli, u Ferdy mravence pře-
nášely šišky do mraveniště, u chrobá-
ka koulely velký overbal určenou tra-
sou, u žížaly Julie prolézaly tunelem, 
u pavoučka Provazníčka procházely pa-
vučinou, u šneka procházely bludištěm 
s ulitou (batohem) na zádech, u beruš-
ky počítaly puntíky, u motýla Emanuela 
sbíraly určené barvy a u včelky Máji no-
sily „pyl“ do úlu. 

Po kontrole splněných úkolů a dokon-
čení (vycpání) textilní housenky přišlo 
na řadu zasloužené občerstvení. A bylo 
z čeho vybírat! Maminky na společný 
stůl přinesly všechno, co dětem chutná, 
a tak tu vedle koláčků a zákusků byly 
i chlebíčky a jednohubky, slané pečivo 
i ovoce a dokonce i tiramisu. Pro děti 
byla navíc připravena americká limoná-
da ve třech barvách a pro rodiče výborná 
fair tradová káva. Kdo měl s sebou záso-
by, mohl si i opékat na ohništi.

Děti a dokonce i někteří rodiče neo-
dolali ornamentálnímu nebo barevnému 
„tetování“ paní Juráskové a všem to slu-
šelo.

A k tomu všemu tu byl oblíbený klaun 
Bembelín s kocourkem Matýskem. Hrá-
li, zpívali, zapojili děti do soutěží a bavi-
li je hádankami.

Krásné a po dvou deštivých dnech do-
konce slunečné odpoledne rychle uběh-
lo a věříme, že díky obětavým rodičům 

a učitelkám mateřské školy budou mít 
děti na co vzpomínat.

Velké poděkování patří rodičům po-
máhajícím na stanovištích ( někteří měli 
i kostýmy hmyzu, který představovali), 
všem maminkám za bohaté občerstvení, 
Míši Hlinské za výbornou kávu, paní Ivě 
Koutné za zprostředkování ušití house-
nek a paní Pavlíně Gáškové, výtvarnici 
z Alceda za pomoc při jejich zdobení.

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál
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taneční 2012

Ze základní školy Noc kostelů
Ve spolupráci s Českobratrskou círk-

ví evangelickou jsme v Liptále poprvé 
uspořádali Noc kostelů. Tradici založi-
li před 7 lety Vídeňané, kteří chtěli ve-
řejnosti zpřístupnit kostely, aby je lidé 
mohli poznat jinak než při bohoslužbách. 
A že se otevření kostelů koná večer, o to 
je akce zajímavější a přitažlivější. 

Zájemci, kteří se přišli do kostela po-
dívat, měli možnost vyslechnout výklad 
o historii i současnosti kostela. Dozvě-
děli se, kdy a proč kostel vznikl, jak vy-
padaly původní návrhy a kdo je vytvořil. 
Všichni se podivovali, jak houževnatí 
naši předkové byli, když v té době doká-
zali vybudovat dílo, které je dodnes do-
minantou Liptálu. 

Výklad provázeli zpěváčci ze základní 
školy  za doprovodu pana učitele Bambu-
cha. Následovala prohlídka kostela, pří-
tomní měli možnost se podívat na zvony, 
k hodinám i zahrát si na varhany.

Dalším bodem programu byla soutěž. 
Děti spočítaly, že se do kostela vejde až 
600 lidí a že pan farář Voda za doby své-
ho působení v Liptále vystoupil na kaza-

telnu tolikrát, že součet všech výstupů by 
činil 2,87 km. S nadšením také zjišťovali, 
co byl Gusta-Adolfský spolek a jaký vý-
znam měl pro vybudování tohoto koste-
la. Dozvěděli se o jeho hlavním „budo-
vateli“, faráři Bohumilu Dobiášovi, který 
údajně sám zasklil všechny okna v koste-
le. Velký zájem byl také o kresby kostela, 

z nichž jsme pak uspořádali výstavu.
A protože byl zrovna Den dětí, připra-

vili jsme pro ně i hry na zahradě a opé-
kání špekáčků. 

Počasí vydrželo, dospělí měli příleži-
tost si i nezávazně popovídat. Ti, kteří 
přišli, určitě nelitují. 

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

Letošní školní rok se chýlí ke konci 
a s ním se přiblížil i slavnostní večírek 
na ukončení kurzu tance a společenské-
ho chování. A v letošním roce se zvláš-
tě vydařil. 

Hladký průběh kurzu zajišťovala taneč-
ní škola Mědílek ze Zlína a zájem deváťá-
ků se co nejvíce naučit. Získali povědomí 
o chování ve společnosti, umí zatancovat 
klasické i některé moderní tance. Mnozí 
z tanečníků se na jednotlivé lekce těšili 
a na závěrečné koloně to vše bylo vidět. 

Porota hodnotila nejen taneční kroky 
a pohyby, ale i rytmus a potěšení z tan-
ce. Hodnocení bylo obtížné, výkony ta-
nečních párů vyrovnané a individuální 
pokroky obdivuhodné. Tradice ale vele-
la vyhodnotit nejlepší taneční pár a pro 
tento rok získali ocenění Rostislav Zgar-
ba a Kateřina Koutná. Korunku Miss 
sympatie získala Anička Vaculíková 
a z chlapců převzal ocenění sympaťák 
roku Jiří Navrátil.

Sami absolventi kurzu měli velkou ra-
dost jednak z toho, jak se jim večírek vy-

dařil, ale ještě více byli spokojeni s tím, 
jak všichni přítomní ocenili jejich vý-
kony. A tak úsměv a spokojenost zdobi-
ly tváře všech. Děkujeme taneční škole 
Mědílek, děkujeme paní Salisové, kte-
rá hrála k tanci i poslechu. Velké podě-
kování patří také rodičům, že umožnili 
svým dětem účast v tomto kurzu a také 

za to, že je dokázali alespoň zpočátku 
přesvědčit, že naučit se základním ta-
nečním krokům i základům společen-
ského chování nemůže být nikdy na ško-
du. 

Nesmíme zapomenout i na maminky, 
které připravily bohaté občerstvení. Při 
obsluze pomohla paní Řehánková, Kout-
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Malí i velcí si náhradní volno vybrali v pondělí 7. května. 
Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

den otevřených dveří 
Již několik let snad jako jediní v okre-

se Vsetín pořádáme Den otevřených dve-
ří. Bývá to sobota, kdy zveme do ško-
ly rodiče i sourozence, ostatní příbuzné 
a všechny zájemce, kteří se chtějí sezná-
mit s prostředím naší školy. 

Rodiče zejména menších dětí vítají 
příležitost sledovat práci svých dětí, ro-
diče starších dětí sledují možná více prá-
ci učitelů. Očekáváni a zváni jsou také 
rodiče s dětmi z okolních obcí. 

Letošní Den otevřených dveří proběhl 
v sobotu 12.5. 2012 a naštěstí nebylo pří-
liš hezky, takže nám nebylo líto, že čas 
trávíme ve škole. Malí byli velmi pyšní 
na to, co už umějí, a s radostí prováze-
li své rodiče a sourozence  po škole. Ti 
starší se svými úspěchy moc nechlubili, 
někteří rodiče přišli, i když si to jejich 
velké děti příliš nepřály. 

Setkání žáků 5. tříd
Letošní rok neprobíhá  v naší škole 

bez komplikací,  přesto jsme připravili 
společné setkání pro žáky 5. tříd z okol-
ních škol. Pozváni byli i žáci 4. třídy ze 
Lhoty u Vsetína, ale ti našeho pozvání 
nevyužili. 

A tak se před školou v pátek 11.5. 
2012 vytvořila družstva Liptálu, Vše-
miny a Jasenné, oslabené družstvo ze 
Lhoty složené ze žáků naší třídy, bylo 
doplněno některými Liptalany, kteří 
mají ke Lhotě blízký vztah. 

Po krátkém přivítání se hned pusti-
li do první soutěže.  Hledali význam-
né osobnosti své obce, informovali 
nás o její minulosti i současnosti. Také 
měli za úkol nás pozvat do své vesni-

ce a představit nám, co by zde stálo 
za zhlédnutí či delší návštěvu. Nejvíce 
atrakcí asi skýtá pro návštěvníky obec 
Všemina, ale i ostatní nacházeli památ-
ky i přírodní zajímavosti 
nebo kulturní akce, který-
mi se obce prezentují. 

Následovaly seznamo-
vací hry a hodina dějepi-
su a matematiky. Obě byly 
připraveny tak, aby žáci 
prohlubovali své vědo-
mosti o svém kraji, o svém 
domovu. Závěr setkání pa-
třil hrám v přírodě. 

Podle odpovědí žáků 
byli všichni velmi spoko-

jeni a moc se jim v naší škole líbilo. Ně-
kteří dokonce využili příležitosti a při-
šli se do školy podívat i v sobotu, kdy se 
konal Den otevřených dveří. 

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

ná, Vráblíková, Trochtová a pan Chme-
lař. /Pokud jsem na někoho zapomněla, 
moc se omlouvám./

Nezbývá než popřát těm tanečníkům 
a tanečnicím, které tanec chytil u srdce, 
aby našli způsoby, jak by se tanci moh-
li věnovat i nadále. Přejeme také všem, 
kteří absolvovali, aby svou dovednost při 
všech možných příležitostech více a více 
zdokonalovali. Nebudou muset tak jako 
mnozí rodiče tiše závidět svým dětem, 
že za jejich časů tohle nebylo. 

                                Věra Halová
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Naše základní škola získala grant Na-
dace Partnerství v dopravním progra-
mu nazvaném Na zelenou. Jeho cílem 
je upozornit na bezpečnost na silnicích 
v okolí škol. 

Do programu bezpečně do ZŠ Liptál 
se zapojili všichni žáci školy.  Samostat-
ně nebo s rodiči vyplnili dotazník týka-
jící se způsobu přepravy do školy. Vy-
hodnocením tohoto dotazníku zjistíme, 
jak děti ráno do školy přicházejí a ja-
kým způsobem se dostávají zpět. Chtěli 
bychom přispět k tomu, aby se děti více 
pohybovaly, pokud možno, aby jezdily 
na kole, chodily pěšky. 

Všichni žáci také dostali mapy okolí 
školy, do nichž zaznamenávali, ve kte-
rých místech mají problémy s přecháze-
ním silnice, kde se cítí při dopravě jako 
chodci ohroženi. Na základě vyhodno-
cení dotazníků jsme vyplnili tzv. mapu 
školy. Vytipovali jsme 12 míst, kde dě-
tem brání v rozhledu stromy, kamiony, 
kde chybí přechody. Popsanou mapu 
jsme předali Ing. Martinu Pohanko-
vi, který přes prázdniny zhotoví studii, 
v níž se pokusí podat návrhy na zlepše-
ní stávající situace. 

U příležitosti předávání této mapy 
jsme  připravili zábavné odpoledne. 
Na jeho realizaci se podílela nejen ško-
la, ale i beSIP a Policie ČR. Žákům 
byla slavnostně předána jízdní kola 
s přilbami, která budou bohatě využí-
vána v prostranství v okolí školy. Měli 
možnost je rovnou vyzkoušet na připra-
veném hřišti, na němž si ověřili, jak jsou 
při jízdě zruční. Po odborné prohlídce 

svého kola mohli získat také technický 
průkaz. Ti malí na odrážedlech a kolo-
běžkách mohli získat řidičský průkaz 
i se svou vlastní fotografií. 

K bezpečnosti silničního provo-
zu patří i znalost předpisů, dopravních 
značek, umění řešit situaci na silnici. 
Poskytovat první pomoc se učili na sta-
novišti, kde je čekalo zastavování krvá-
cení, ošetření zlomenin, atd. Pan Patík 
ze společnosti BESIP přivezl také sadu 
dopravních testů, připraveny byly i tes-
ty pro nejmenší. Dobré zábavě přispě-
la i možnost svézt se na elektrické čtyř-
kolce a pro větší a dospělé na trikku. 
Největším překvapením pro řidiče byla 
chůze s alkobrýlemi. Připravenou dráhu 
nezvládl skoro nikdo. 

Děkujeme Nadaci  Partnerství a spo-
lečnosti AXA, jejichž prostřednictvím 
můžeme realizovat tento program. Dě-
kujeme také Policii ČR /pánům Mal-

charczikovi a Hromadovi/ za jejich 
praktické rady a trpělivé vysvětlování, 
proč je třeba mít správně vybavené kolo 
a jaké další náležitosti by měl cyklis-
ta splňovat. Děkujeme i panu Patíkovi 
a jeho asistentkám ze společnosti BE-
SIP. 

Tak velká akce se také neobešla bez 
pomoci obce. Děkuji za pomoc panu 
místostarostovi Milanu Daňovi a hasi-
čům, konkrétně panu Fialovi a Bořu-
tovi. Děkuji učitelům, kteří ukrojili ze 
svého volna a věnovali nedělní odpo-
ledne dětem. Také rodiče přišli pomo-
ci, většina z nich ne poprvé. Děkuji tedy 
i paní Melichaříkové, Řezníčkové, Bo-
garové, Kamenné, Holíkové a pánům 
Chmelařovi, Matonohovi a Bzonkovi. 

Věřím, že po prázdninách se zase se-
tkáme a budeme pokračovat v naplňo-
vání cílů tohoto projektu.

Věra Halová

uKONČeNÍ  SANACe  ZŠ Liptál

bezpečně do ZŠ Liptál

Ředitelka ZŠ Liptál oznamuje všem 
žákům, rodičům i příznivcům školy, že  
dne 20. dubna 2012 bylo provedeno ná-
sledné měření, které mělo prokázat, že 
množství minerálních vláken jsou v zá-
kladní škole  na hranici měřitelnosti, tu-
díž velmi nízké. 

Výsledky měření nám byly oznámeny 
telefonicky, naměřené hodnoty odpoví-
dají normám, a proto dne 2.5. 2012 mohl 
být  zahájen provoz  v celém učebnovém 
pavilonu. 

Sanace prostor byla provázena také 
vybudováním nových šaten. Na jejich 
vybudování získala obec Liptál dota-
ci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
ve výši 400 000,- Kč. Byla vytvořena 
prostorná herna, vybudována nová stě-
na, která zajistí vyšší tepelnou izolaci. 
Šatní skříně budou osazeny 17. května 
tohoto roku, a tak zářijové 35. výročí 
otevření budovy základní školy oslaví-
me ve škole, která je z větší části  zre-
konstruována.  

Starostka obce Věra Dostálová a ře-
ditelka školy Věra Halová děkují všem, 
kteří se na sanačních pracích podíleli. 
Bez jejich pomoci bychom museli vyna-
ložit mnohem větší množství finančních 
prostředků. Děkujeme tak sponzorům, 
jejichž jména budou zveřejněna ve vý-
věsce před školou a na webových strán-
kách obce i školy. 

V Liptále dne  10. května 2012
Věra Dostálová, starostka obce

Věra Halová,  ředitelka školy 
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IX. tŘÍdu ZŠ LIPtÁL v ČeRvNu 2012 uKONČILI
Absolventský večírek 2012

Letošní absolventský večírek patřil 
k těm úspěšným, dokonce bych řekla, 
že byl nejúspěšnější, jaký kdy absolven-
ti naší školy kdy pořádali. Program měli 
připravený do nejmenšího detailu. Dani-
el Tučník a Roman Lukáš komentovali 
pořad vtipně, téměř jako profesionálo-
vé. Na pódiu se střídali chlapci i děvča-
ta v předvádění zvyků i zlozvyků ně-
kterých vyučujících, zpívali i tancovali, 
organizovali soutěž pro rodiče. 

K nejdojemnějším okamžikům patřilo 
promítání snímků ze školní družiny. Ro-
diče si připomněli, jaké jejich dítě bylo, 
a na pódiu mohli všichni přítomní po-
rovnat ten obrovský skok, když se ved-
le promítacího plátna postavila slečna či 
mladý pán. Proměnili se úžasně. Je sice 
pravda, že někteří zůstali plachými a ne-
smělými, většina z nich se však dokázala 
s nervozitou vyrovnat a ukázali, že nejen 
umějí bavit sami sebe, ale zároveň vel-
mi dobře pobavit i ostatní.  Velkým pře-
kvapením pro všechny bylo, když hudeb-
ní produkci převzala iniciativně skupina 
žáků, a tak duo 1 + 1 mohlo jen přihlížet, 
jaká jim roste konkurence. 

Ukázněným chováním, kultivovaností 
svého projevu, svým celkovým vystupo-
váním prokázali, že si zaslouží titul Ab-
solvent 2012.  Jsou to tito žáci:

Věra Halová, ředitelka školy

1 BAŘINOVÁ Michaela Liptál 
2 BĚLÍNOVÁ Jarmila Lhota u Vsetína 
3 CEDIDLA Dominik Liptál 
4 DAŇA Tomáš Jasenná 
5 FRÝDLOVÁ Alena Jasenná 
6 HALAŠKOVÁ Marcela DD a ZŠ Liptál 
7 HURTA Ladislav Jasenná 
8 KOUTNÁ Kateřina Liptál 
9 KOVAŘČÍK Alois Liptál 
10 KRÁČALA Adam Jasenná 
11 KUČERA Adam DD a ZŠ Liptál 
12 KUROPATA Pavel Liptál 
13 LUKÁŠ Roman Vsetín
14 MELICHAŘÍKOVÁ Kateřina Liptál 
15 MICHÁLKOVÁ Veronika Liptál 
16 MIKULEC Jan Liptál 
17 NAVRÁTIL Jiří Liptál 
18 PEČENKA Martin Jasenná 
19 ŠKÝVARA Matěj Liptál 
20 ŠŤASTNÁ Tereza Liptál 
21 TUČNÍK Daniel Liptál 
22 URBANOVÁ Eva Liptál 
23 VACULÍK Martin Liptál 
24 VACULÍK Pavel Liptál 
25 VACULÍKOVÁ Anna Jasenná 
26 VODÁK Michal Liptál 
27 VRLÍČEK Lukáš Liptál
28 VÝCHOPŇOVÁ Sabina Liptál 
29 ZGARBA Rostislav Liptál 
30 BOHÁČOVÁ Lucie DD a ZŠ Liptál
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Dne 18. 04. 2012 se uskutečnila pře-
hlídka zájmové a umělecké činnosti dětí 
z dětských domovů. My jsme si připra-
vili taneční a pěvecké vystoupení. Pocti-
vě jsme s tetami nacvičovali a tato píle se 
nám vyplatila. Postoupili jsme na přehlíd-
ku těch nejlepších vystoupení do Ústí nad 
Labem. Už teď se těšíme na další ročník 
soutěže.   Soňa, Eva Č., Honza, 

Eva Š. a tety Pavla a Jana

Na začátku dubna (31. 03. – 06. 04. 
2012) jsme jeli na týdenní pobyt do Ro-
dowa u Mazurských jezer v Polsku. Ko-
nala se tam Visegrátská mezinárod-
ní výměna mladých – mezinárodní sraz 
mládeže. Byli jsme tam čtyři skupiny 
z různých zemí – Maďarsko, Slovensko, 
Polsko a my z České republiky. Cílem 
akce bylo seznámit a domluvit se s lid-
mi, kteří mluví jiným jazykem, poznat 
jejich zemi, lidi a kulturu. Vše probíha-
lo zábavnou formou – hry, soutěže, di-
vadla, disco, atd. Jediným záporem akce 
byla ukrutná zima. Venku sněžilo a ve-
vnitř se topilo jen velmi zlehounka. Spa-
li jsme v pěti vrstvách oblečení a někte-
ří i v čepicích a rukavicích. Prožili jsme 
týden v opravdu bojových podmínkách. 
Nakonec nám ani nevadila dlouhá cesta 
domů, kdy jsme potkali několik autone-
hod a trávili čas v dlouhých kolonách – 

Z dětského domova a ZŠ Liptál
Nejmilejší koncert ve vizovicích

Otužovací kúra 
v Polsku

Dne 15. 4. 2012 jsme se zúčastnili tur-
naje ve stolním tenise, který se konal 
v Přerově. Přijelo mnoho domovů a kon-
kurence byla veliká. Umístila se pouze 
Denisa Horníčková, která získala 2. mís-
to. Nám klukům se moc nedařilo, a proto 
musíme více trénovat. Těšíme se na příš-
tí ročník.

Mário, Marek, Denisa, 
Honza a teta Pavla

turnaj 
ve stolním tenise 

v Liptále

hlavně, že jsme byli v teple auta J. Ji-
nak se nám akce moc líbila a těšíme se 
na další pokračování.

Pavla, Tom, Nikol, Zdenek, Simča, 
Enki a tety Pavla a Jana
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25 . dětské folklorní dny v LiptáleFOS Lipta Liptál
V pátek 8. června 2012 byly v ma-

lebné obci Liptál zahájeny jubilejní 25. 
Dětské folklorní dny Liptál 2012. Zášti-
tu nad festivalem převzali paní Alena 
Gajdůšková a pan Libor Lukáš.

Zahájení proběhlo v myslivecké cha-
tě, kde svou prezentaci předvedly míst-
ní liptálské školy a domácí Myslivecké 
sdružení Brdisko Liptál.

Sobotní a nedělní program začal ve 
12.00 hod. přijetím vedení souboru, 
hostů a sponzorů starostkou obce, paní 
Věrou Dostálovou, a ředitelem festivalu 
panem Ladislavem Michálkem. 

Program dále pokračoval Valašskou 
olympiádou. Děti si pomocí her vy-
zkoušely tradiční valašské práce (sbírá-
ní trnek, louskání ořechů, sbírání bram-
bor a další). Poté návštěvníci shlédli 
ukázku výcviku pastevních psů Bor-
der Kolie. Děti, ale i dospělí, mohli vi-
dět zblízka domácí hospodářská zvířata 
a poznat práci s nimi. 

Velký úspěch slavila ojedinělá pře-
hlídka Jednotky Čestné stráže Armády 
ČR Posádkového velitelství Praha. 

Hlavní program vypukl v 15 hodin 
a představily se v něm soubory Malý 
Klobučánek z Valašských Klobouk, do-
mácí Malá Lipta a Malůšata. Zúčastnily 
se díky projektu Comenius i zahraniční 
soubory z Turecka, Rumunska, Lotyš-
ska, Bulharska, Srbska.

Nedělní program se nesl v podobném 
duchu oslav 25. ročníku Dětských folk-
lorních dnů v Liptále. V hlavním dětském 
programu, který byl zahájen v 15.00 hod. 
se představily soubory z blízkého okolí: 
Beskyďáček a Malý Beskyd – Zubří, Bar-
tošův  dětský soubor – Zlín, Malý Vizov-
jánek – Vizovice, Vsacánek a Malý Vsa-
cánek – Vsetín, Cimbálová muzika Malý 
Jaloveček – Hovězí, Cimbálová muzika 
Malá Kotula – Nový Hrozenkov a domá-
cí Malůšata a Malá Lipta. 

Součástí nedělního hlavního progra-
mu byla i pěvecké soutěž „O liptálského 
ptáčka zpěváčka“, ve které si zazpívaly 

děti z jednotlivých souborů. Zúčastnilo 
se jich celkem 13! Porota ocenila všech-
ny zpěváčky  za účast a velmi je pochvá-
lila za krásný zpěv. Proto se vítězi stali 
všichni. Ale i přesto porota udělila  prv-
ní místo Aničce Mrlinové v 1. kategorii 
(5. – 9. let) ze souboru Malá Lipta. V 2. 
kategorii (10. - 15.- let)  Martině Mina-
říkové z Bartošova dětského souboru ze 
Zlína. 

Za pořadatele doufáme, že se dětem 
a divákům v Liptále líbilo a zároveň vás 
všechny zveme na 43. MFF Liptálské 
slavnosti ve dnech 22. - 27. srpna 2012.

Andrea Čalová, FoS Lipta Liptál
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Úspěchy našich občanů
domácí Jan Svoboda v krásném přírodním amfiteátru 

v Liptále získal sedmý domácí titul 
v dřevorubeckých sportech StIHL timbersports

Liptál vytvořil pro všechny závod-
níky neuvěřitelnou kulisu a ukázal, že 
tento region je dřevu zaslíben. Skoro 
3000 diváků si našlo cestu do přírod-
ního amfiteátru, který byl naprosto za-
plněn. Diváci hnali dopředu všechny 
závodníky a především své dva rodáky: 
šestinásobného mistra republiky Jana 
Svobodu a Reného Skalického. Dřevo-
rubecký sport STIHL Timbersports se 
skládá ze šesti disciplín, kdy vítězem 
se stává ten nejvšestrannější. Hlavním 
mottem tohoto sportu síla rozhoduje, 
přesnost vítězí. Tři disciplíny byly vy-
konány se sekerou, dvě s motorovou 
pila a jedna s ruční jednomužnou pilou. 
Vítězem se stal naprosto s přehledem 
domácí rodák Jan Svoboda, pro které-
ho to byl už sedmý titul. Získal i tituly 
nejlepší závodník s pilou a sekerou ne-
bo-li best sawman a best axeman. Náš 
nejlepší sportovní dřevorubec a propa-
gátor tohoto sportu Martin Komárek, 
který je čtyřnásobným mistrem Evropy, 
vicemistrem světa a čerstvým vítězem 
největšího letošního evropského závodu 
z Plzně, se akce zúčastnil pouze exhi-
bičně a jako organizátor.

domácí vítěz Jan Svoboda okomen-
toval svůj výkon: „Je to fantastické vy-
hrát posedmé a ještě doma. Děkuju moc 
divákům za fantastické prostředí a pře-
devším díky nim se mi podařilo zvítě-
zit. Vítězství je pro mě zase závazkem 
více trénovat, ale dohromady s pracov-
ním vytížením je hrozně těžké najít 
čas.“ K průběhu závodu dodává: „Přes 
malé zaváhání ve stock saw se mi oprav-
du dařilo a nejvíc si cením osobního re-
kordu z underhandu, kde jsem nasadil 
k závěrečnému finiši. Vlastně když se 
dívám na výsledky, tak kromě sedmého 
místa ve stock saw jsem všechny ostatní 
disciplíny vyhrál a to je perfektní.“

tomáš Karlík, generální ředitel 
firmy StIHL – hlavního organizátor 

závodu k průběhu dodává: „Zlínský 
kraj nebyl vybrán náhodou. Rodiště 
Jana Svobody, ale také silný dřevařský 
region nás opravdu nadchnul svou po-
hostinností a diváckým zájmem. Mu-
sím pochválit všechny závodníky, pro-
tože je neuvěřitelné jakým tempem se 
zlepšují a posouvají tento sport dále. 

Přitom první závody jsme pořádali 
teprve před devíti lety.“

Více informací o tomto sportu na-
leznete na webových stránkách www. 
timbersports.cz. 

Kryštof Šabacký
maXmedia s.r.o., Freestyle Park 

Modřany, www.maxmediapr.cz
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biker - Fox downhill camp 2012SPORt
První ročník jezdcova projektu pod 

názvem Fox downhill camp 2012 pro-
běhl 26.-29.4. v Liptále.

Tréninkové soustředění bylo a bude 
určeno pro mladé závodníky organizo-
vané elite riderem Foxem, jehož cílem je 
podpora a pomoc mladým závodníkům.
Jednalo se o tréninkové soustředění v zá-
vodní a extrémní disciplíně Downhill.

Mladí závodníci a účastníci prvního 
campu měli možnost využít coaching 
a poradenství, které jezdcům pomůže 
zlepšovat jejich techniku jízdy, způsob 
přípravy, tréninku a další potřebné po-
znatky, které by jim měly pomoci v je-
jich závodním životě.

Camp odstartoval ve čtvrtek, kdy 
všichni přihlášení riders dorazili. Pro-
běhlo představení programu, ubytování, 
biky prošly technickou prohlídkou, ná-
sledovala prohlídka trati. 

Další dny už patřily hlavně ježdě-
ní a trénování, na které se všichni těšili. 
Na trati byli riders skoro celé dny, které 
byly vydařené i díky počasí. Ve volných 
chvílích na plátně běžely různá videa ze 

závodů a jiných sportů např. s MX nebo 
FMX scény… Část jednoho z tréninko-
vých dnů dokonce patřila výletu do Vse-
tína. Camp skončil v neděli odpoledne.

tolik o Fox downhill campu…. 
A jak vše hodnotí sám organizátor 
a coach Fox ?     

Myslím si, že se první camp povedl, 
byli jsme všichni spokojení, počasí nám 
přálo a hlavně nebylo žádné zranění. Rád 

bych poděkoval všem, co podpořili můj 
projekt a pomohli mi tak v jeho realizaci.

Velké díky patří firmám, jako jsou 
Ride4stars, Redbull, Planetbikes, 
Cutdesign, Penzionu a Restauraci Sa-
lis, OÚ Liptál, Davidu Baránkovi – pro-
jekt designer a Luboši Mořickému – pro-
jekt fotograf.

Ještě jednou všem velké díky !!!
více na: http://www.freebike.cz/ 

Změna otevírací doby 

Řeznictví U Hrušků
Od července je v Řeznictví U Hrušků 

otevřeno od 7 do 17 hodin. 

Nově je zaveden prodej rohlíků pekárny Consi - Vsetín, U Mostu.

Vinotéka U Salisů
Provoz Vinotéky U Salisů v Liptále (místo konzumu) byl již zahájen! 

Můžete zde zakoupit stáčené víno v širokém výběru, ale i lahvové, včetně doplňkového zboží. 

Provozní doba je v pracovní dny od 9:30 do 17:30 hodin. 

V nepřítomnosti na tel.: 603 886 994.

Jindy podle domluvy, vždy budete obslouženi - viz telefon.

Jste srdečně zváni k návštěvě!
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Dne 16. června se v Liptále konal již 
druhý ročník fotbalového utkání, O pohár 
starostky obce, Hořansko vs. Dolansko. 
Překrásné sobotní odpoledne opravdu 
přálo. Krátce po obědě nastoupili ke své-
mu utkání týmy mužů pod vedení kapi-
tánů: Aleš Melichařík (Dolansko) a Petr 
Daňa (Hořansko). Utkání začalo hvizdem 
hlavního rozhodčího Zdeňka Klesky. Zá-
pas se hned od prvních minut hrál ve vy-
sokém tempu. Atmosféra byla vynikající. 
Muži měli velkou podporu od svých man-
želek, kamarádek, přátel a v neposlední 
řadě i od svých malých ratolestí. Zápas 
byl velice náročný, protože sluníčko bylo 
neúprosné, ale chlapi se rvali co mohli. 
Nakonec po velice zajímavém zápase zví-
tězilo Hořansko výsledkem 3:2.

Letos poprvé se neutkali jenom muži. 
Po zápase mužů nastoupily ke svému 
prvnímu utkání také ženská fotbalová 
družstva Hořansko vs. Dolansko, aby se 
utkali O pohár místostarosty obce. Týmy 
byly opravdu výborně sladěny a dobře 
vybaveny. Nesměli zde chybět ani zdra-
votníci, kteří pilně a ochotně doplňovali 
tekutiny, neboť slunce hřálo a pitný režim 
byl potřeba velmi pečlivě dodržovat. Jak 
se hrálo? První polovina se utkala přede-
vším na straně Dolanska. Hořansko tak 
ukázalo, že je silnější a první gól do brá-
ny vstřelila Vlaďka Geržová. Aby fotba-
listky z Hořanska dokázaly, že to nebyla 
náhoda, svou šanci proměnila ještě Mar-
ta Drdová, která obratně dala druhý gól. 
Nakonec tedy pohár místostarosty obce 
vyhrál tým Dolanska s konečným vý-
sledkem 2:0. 

Letošní ročník fotbalového zápasu 
mužů i žen vyhrálo tedy HOŘANSKO. 

Fotbalové utkání „Hořansko vs. dolansko 2012“
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Nyní jsou již oba poháry umístěny v re-
stauraci U Klesků vlevo od pípy což zná-
zorňuje vítězství horní části obce.

Po celý den vládla úžasná atmosféra. 
Nechyběly bubny, sirény, frkačky a děti 
povzbuzující tatínky i maminky. Samo-
zřejmě zde nechybělo dobré jídlo a pití. 
Pivo teklo proudem, pravá valašská sli-
vovice pěkně řetízkovala a gulášek, ka-
banos či párek byl taky výborný. 

V rámci celého odpoledne byly v pro-
storách fotbalového hřiště zajištěny 
atrakce pro děti. Děti si mohly zajezdit 
na ponících, elektrických čtyřkolkách, 
zaskákat si na trampolíně nebo ve skáka-
cím hradě či zatančit si s rádiem Orion. 

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál
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