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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 19 

ze dne 15.05.2013 
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění v bodu 19 – Žádost MŠ 
Liptál o schválení nejnižšího počtu 
přítomných dětí 

- schvaluje zápis č. 17 ze dne 
06.02.2013 

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 17 ze dne 6.2.2013

- schvaluje zápis č. 18 ze dne 
06.03.2013

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 18 ze dne 6.3.2013

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 28 ze dne 
10.04.2013, č. 29 ze dne 29.04.2013 
a č. 30 ze dne 13.05.2013

- bere na vědomí informace o žádos-
tech občanů na odkoupení pozemků 
ve vlastnictví obce Liptál

- bere na vědomí informace o prodeji 
stavebních pozemků na Pustém

- schvaluje zveřejnění nabídky pro-
deje stavebních pozemků v regionál-
ním tisku (Jalovec, Valašský deník)

- schvaluje prodej promítacího zaříze-
ní v kulturním areálu Liptál za ce-
nu 6.000,- Kč panu Janu Peškovi, 
JANFILM, Petrovice, Golčův Jeníkov

- schvaluje 
- zajištění výběrového řízení Mgr. 

Miroslavou Pilařovou za nabídkovou 
cenu 15.000,- Kč vč. DPH na ak-
ci: „Hasičský dům Liptál, zateplení 
a výměna zdroje vytápění“

- zadávací dokumentaci na akci: 
„Hasičský dům Liptál, zateplení 
a výměna zdroje vytápění – část I. 
zateplení“

- zadávací dokumentaci na akci: 
„Hasičský dům Liptál, zateplení 
a výměna zdroje vytápění – část II. 
výměna zdroje vytápění“

- komisi pro výběrové řízení na ak-
ci: „Hasičský dům Liptál, zateplení 
a výměna zdroje vytápění – část I. 
zateplení a část II. výměna zdro-
je vytápění“ ve složení: Ing. Milan 
Daňa, Ing. Miroslav Hrádek, 
Zdeněk Mrlina, Ing. Věra Jašková, 
Ing. Tereza Krausová

- seznam vyzvaných firem pro VŘ: 
„Hasičský dům Liptál, zateplení 
a výměna zdroje vytápění – část I. 
zateplení“:  Hrušecká stavební 
spol. s r.o., TM Stav spol. s r.o., BS 
Vsetín s.r.o.
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
- seznam vyzvaných firem pro VŘ: 

„Hasičský dům Liptál, zateplení 
a výměna zdroje vytápění – část II. 
výměna zdroje vytápění“:  
UNI APFEL, DAFINOVA, VOTOP

- schvaluje:
- zajištění výběrového řízení Mgr. 

Miroslavou Pilařovou za nabídkovou 
cenu 15.000,- Kč vč. DPH na akci: 
„Zateplení Obecního úřadu Liptál“

- zadávací dokumentaci na akci: 
„Zateplení Obecního úřadu Liptál“

- komisi pro výběrové řízení na akci: 
„Zateplení Obecního úřadu Liptál“ 
ve složení:

 Ing. Milan Daňa, Ing. Miroslav Hrá-
dek, Zdeněk Mrlina, Ing. Tereza 
Krausová, Ing. Věra Jašková

- seznam vyzvaných firem pro VŘ: 
„Zateplení Obecního úřadu Liptál“: 
Hrušecká stavební s.r.o., TM Stav 
s.r.o., BS Vsetín s.r.o.

- schvaluje přípravu podkladů pro po-
dání žádosti na akci: „Zateplení kul-
turního domu Liptál“

- zpracování projektové dokumentace 
Ing. Tomášem Kročilem, K Projekt 
Luhačovice

- zpracování energetického auditu fir-
mou Tespora Vsetín

- podání žádosti o dotaci prostřednic-
tvím Energetické agentury Zlín

- bere na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení na akci: „Výměna veřejného 
osvětlení v dolní části obce Liptál“ 
a podepsání smlouvy o dílo s vítěz-
ným uchazečem – Erik Martíšek, Ústí 
u Vsetína 

- schvaluje podpořit konání tréninko-
vého Biker campu v Liptále pořáda-
ného Radomilem Staňkem, a to část-
kou 2.000,- Kč

- schvaluje II. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2013

- schvaluje delegování zástupce ob-
ce Liptál Věru Dostálovou, starost-
ku a náhradníka Ing. Milana Daňu, 
místostarostu, na Valnou hromadu 
Valašské vodohospodářské a.s., IČ 
29450357,  konanou dne 06.06.2013 

- schvaluje Výroční zprávu o hospo-
daření Základní školy Liptál za rok 
2012

- schvaluje hospodářský výsledek ved-
lejší hospodářské činnosti ZŠ Liptál 
za rok 2012 ve výši 78.073,90 Kč

- schvaluje jeho rozdělení, a to 55.000,- 
Kč použít na realizaci dětského hřiště 
pro družinu ZŠ a 23.073,90 Kč vložit 
do rezervního fondu ZŠ

- schvaluje hospodářský výsledek Ma-
teřské školy Liptál za rok 2012 ve vý-
ši 15.590,36 Kč a jeho převedení do 
rezervního fondu MŠ

- schvaluje nejnižší počet přítomných 
dětí v MŠ Liptál z hlediska ekono-
mického provozu: 

 1. Pokud klesne počet přítomných 
dětí v obou třídách tak, že součet dá 
povolený počet na jednu třídu (24 
dětí, s výjimkou 28 dětí) – budou děti 
spojeny v jedné třídě

 2. Pokud se výjimečně na jeden den 
přihlásí k docházce méně než 5 dětí, 
bude po domluvě s těmito rodiči tento 
den mateřská škola uzavřena

 3. Pokud počet přítomných dětí v ce-
lé mateřské škole poklesne pod 5 
a výhledově se další dny nezvýší, bu-
de mateřská škola na dobu nezbytně 
nutnou uzavřena 

- schvaluje úpravu návrhu jednacího 
řádu zastupitelstva obce Liptál – vy-
pustit větu v § 14, odst. 2: „Součástí 
může být i zvukový záznam z jedná-
ní“ a konečné vypracování nového 
jednacího řádu do příštího jednání ZO

- bere na vědomí právní posouzení 
návrhu jednacího řádu zastupitelstva 
obce Liptál, které provedla Společnost 
pro rozvoj veřejné správy, o.p.s.

- schvaluje plán akcí v Liptále na rok 
2013

- schvaluje průjezd vojenských histo-
rických vozidel obcí Liptál dne 17.8. 
v rámci 23. Zlínského srazu vojenských 
historických vozidel a umístění průjezdní 
kontroly u hasičské zbrojnice v Liptále

- na vědomí informace o vyhlášení 
zvláště chráněného území a jeho 
ochranného pásma Semetín

- bere na vědomí informace o zahá-
jení přípravy Souhrnu doporučených 
opatření pro evropsky významnou 
lokalitu Štola Sintrova

- bere na vědomí informace o pracov-
nících VPP na rok 2013

- bere na vědomí informace o opako-
vaném veřejném projednání návrhu 
územního plánu Liptál a vyhodnoce-
ní vlivů na udržitelný rozvoj území 
dne 18.6.2013

- bere na vědomí informace o platnos-
ti vyhlášení obnoveného katastrálního 
operátu

- bere na vědomí informaci o vítání 
občánků dne 26.5.2013

- bere na vědomí poděkování Charity 
Vsetín a Naděje o.s. Vsetín za po-
skytnutí finančního příspěvku



Přijďte se podívat do knihovny, přibylo spoustu nových 
titulů pro dospělé i děti:

HISTORICKÉ, ROMÁNY, KRIMI, VÁLEČNÉ, 
KNÍŽKY PRO …NÁCTILETÉ A POHÁDKY 

PRO NEJMENŠÍ

Výběr z knih pro dospělé: 
 C. H. Clarková: Mrtvá na pláži
 Jacques Monsigny: Já, Jackie Kennedyová
 Philip Vandenberg: Caesar a Cleopatra
 Kasja Ingemarson: Sny o vůni citronů
 Barbara Woodová: Věštkyně
 Jackie Collins: Naivní mrcha
 Leo Kessler: Operace Hess
 E. L. James: Padesát odstínů šedi

Knížky pro děti do 15ti let: 
 R. R. Russel:  Deník mimoňky
 Shwindlova zločinecká akademie
 Emily Rodda: Čaroděj, Poslední bitva
 K. McCombie: Dóóóst dobrý šoky

Knížky pro nejmenší: 
 Ivan Klíma: Kokrhací hodiny
  Krysáci opět spolu
  Modrý kocourek

OTEVÍRACÍ DOBA:
ST 15 – 17 HOD
PÁ 15 – 17 HOD

Podrobnější informace na www.liptal.knihovna.info
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NABÍDKA 
stavebního pozemku ve 
vlastnictví obce Liptál
Obec Liptál nabízí k prodeji poze-

mek v lokalitě Pusté, p.č. 3365/21, 
výměra 1220 m2 za cenu 350,- Kč/m2. 
Bližší informace na OÚ Liptál.

ODPAD – POPELNICE - PYTLE černá barva (paseky)
 Od nového roku 2013 dochází ke změně v odvozu popelnic 

– odvážet se budou KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ.
*1.7.,* 15.7., *29.7.,* 12.8., *26.8., *9.9., *23.9., *7.10., *21.10., *4.11., 

*18.11.,*  2.12.,* 16.12.,* 30.12.2013.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
24.6., *22.7., *19.8., *16.9., *14.10., *11.11.,* 9.12.2013  

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
8.7., *5.8., *2.9., *30.9., *28.10., *25.11., *21.12.2013 

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
8.7.,* 5.8.,* 2.9.,* 30.9., *28.10., *25.11., *21.12.2013 

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

le umístěna sběrná nádoba. 
Děkujeme, že třídíte odpad.

POZOR 
na platnost řidičáku

Informace pro obyvatele obce Liptál

Policie důrazně upozorňuje moto-
risty, že řidičské průkazy vydávané 
v rozmezí od 1. ledna 2001 do 30. dub-
na 2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit nejpozději do 31. prosince 
2013. Uplynutím stanovené doby pro 
jejich výměnu řidičské průkazy po-
zbývají platnosti a řidiči nemohou 
vyjet na silnice.

V tomto roce jsme zaznamenali případ onemocnění klíšťovou encefalitidou 
na hranici katastru obcí Liptál a Seninka. Na základě poskytnutých informa-
cí provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem 
ve Zlíně v polovině června 2013 sběr klíšťat a zajistili jejich vyšetření v labo-
ratoři. Tato vyšetření výskyt viru klíšťové encefalitidy v klíšťatech v dané loka-
litě potvrdila. V dané lokalitě tedy bylo zjištěno a potvrzeno nové ohnisko 
klíšťové encefalitidy.

 Bližší informace naleznete na úřední desce a www.liptal.cz. Na požádání 
můžeme zaslat emailem.

Svoz  odpadu Liptál 2013

Informační centrum 
OÚ Liptál:

v budově obecního úřadu, 
přízemí boční vchod od komunikace 
z Pustého - naproti telefonní budky.

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

(do 17 hodin na OÚ Liptál, 1. patro)

Z OBECNÍ KNIHOVNY LIPTÁL
NA PRÁZDNINY S KNÍŽKOU

Knihovna je umístěna v budově Základní školy v Liptále, 
vchod po pravé straně budovy.

V knihovně je ZDARMA zřízen přístup k internetu 
– 2 místa u PC.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Čtenáři zaplatí ročně poplatek ve výši:
mládež, důchodci:  20,00 Kč
zaměstnaní:   40,00 Kč
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Zkratky: 
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál; KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál; VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál; TJ 
– areál TJ – hřiště

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz

Změna programu vyhrazena !

Liptálské Slůnění 2013
I letos jsme se rozhodli uspořádat 

benefiční festival „Liptálské Slůnění 
2013“. Jak jistě víte, předchozí dva 
roky byly motivovány pomoci touto 
akcí v nelehké životní chvíli Petru 
Valchářovi v novém startu po těžkém 
úrazu. Pomoci hlavně finančně a psy-
chicky, protože víc asi v našich silách 
zatím není. Jak víte ze článků ve zpra-
vodaji, tento finanční efekt to mělo, 
a to i díky pomoci Obecního  úřadu 
Liptál a Fotbalového klubu Liptál, kteří 
umožnili uspořádat tuto akci s nižším 
nájmem kulturního areálu.

Letošní festival budeme pořádat 
i ve spolupráci denního stacionáře 

Naděje Vsetín Rokytnice a pro Naději 
bude také věnován veškerý čistý zisk 
z této akce.

Padly mezi námi i návrhy na založení 
nějakého občanského sdružení, spolku 
a podobně, ale jsme z různých kou-
tů Vsetínska, různých zájmů i členství 
v organizacích, a jsme rádi, když se 
dáme dohromady alespoň na tuto akci. 
Hlavní je, že jsme všichni příznivci 
dobré hudby, jídla a pití a o toto se 
chceme podělit se všemi návštěvníky, 
ať už ví nebo neví, proč je tato akce 
pořádána. Nám jde o to, aby se všichni 
dobře bavili a tím nezištně pomohli. 
Také bych rád uvedl, že všichni, kdo se 

na pořádání akce podílí (a je nás v ten 
den min. 22-26), přispívají nejen svým 
časem, ale sami si platíme vstupné, vět-
šinu svojí spotřeby jídla a pití. Jedinými 
sponzory akce je obecní úřad a Pavel 
Hruška, který nám pokaždé věnoval 
kabanos do udírny. Víme všichni, že 
se sháněním nějakých sponzorů je to 
těžké, ne každý má na to náturu a navíc 
těch, co něco potřebují,  je hodně. Proto 
se snažíme vystačit si nějak sami a snad 
zvládneme i letošní Liptálské Slůnění 
"3"opět úspěšně.

Slovní hříčka v názvu naší akce zna-
mená "Ve slunci hledej naději, ve slonu 
zase sílu".

Za všechny pořadatele zdraví spolu-
pořadatel 

Jara Londa

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE – 2013
Datum Den Název akce Pořadatel Kde

29.06. so 13. Turnaj v malé kopané 2013 FK TJ Start Lipta Liptál Areál TJ

05.07. pá Zájezd na Branč, SR – Oslavy 1150. 
výročí příchodu Cyrila Metoděje Sbor ČCE Liptál Branč, Slovensko

06.07. so Hasičská pohárová soutěž SDH Liptál areál TJ, KA

06.07. so Pálení hranice - svátek Jana Husa ČCE Liptál Nad Hrušky

14.07. 
- 26.7. 

ne
pá

Letní tábor pro děti „Divoký západ“
v Hošťálkové Sbor ČCE Liptál, Jasenná Hošťálková

20.07.
21.07. so Zájezd hasičů do Domašova – soutěž SDH Liptál Domašov/Bělá p.P.

27.07. so Myslivecký výlet a dětský den Myslivecké sdružení Brdisko Liptál Chata MSB

16.08. pá 8. Finální rozstřel 2013 - zábava Pečenka M., Liptál KA

17.08. so 23. zlínský sraz vojenských  historic-
kých vozidel 2013

Veteran Car Club Zlín, o.s., Otro-
kovice

průjezd ze Špice - střed HZ 
- Lhota

21.08.
až

26.08.

st
--
po

MFF 44. Liptálské slavnosti 2013
Výstava

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

31.08. so Liptálské slůnění Londa Jaroslav, FK Liptál KA

05.10. so Sraz Lipťáků Vaculík Miroslav KZ

11.12. st Besídka DDaZŠ Liptál DDaZŠ Liptál KZ

26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ
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Vážení přátelé přírody a milovníci 
myslivosti, dovoluji si Vás oslovit v 65. 
roce založení místního mysliveckého 
sdružení Liptál – Brdisko. První zmín-
ka o ustanovení  mysliveckého sdružení 
padla v roce 1947. Prvním předsedou 
se tehdy stal v roce 1948 pan Karel 
Matoška, č.p.142. V té době se však 
myslivost stala odvětvím zemědělské 
a lesní prvovýroby.

V roce 1971 byla předána MNV 
Liptál chata - bývalé zdravotní středis-
ko, poté kanceláře JZD, kterou mysli-
vecké sdružení odkoupilo a byla posta-
vena v anglické zahradě Pod Smrkem. 
V roce 1975 byla rozšířena a do dnešní 
doby slouží pro společenské potřeby 
mysliveckého sdružení.

V roce 1976, na základě hospodář-
sko-technických úprav zemědělské pů-
dy, bylo toto sdružení sloučeno s mys-
liveckým sdružením Lhota u Vsetína. 

Po revoluci na členské schůzi 11. 4. 
1990 bylo toto sdružení opět rozděle-
no na dva samostatné spolky - Liptál 
Brdisko a Lhota u Vsetína.

V dnešní době myslivecké sdruže-
ní obhospodařuje honitbu o výměře 
1634,67 ha. Naší náplní je dodržovat 
normované stavy zvěře, hlavně zvěře 
srnčí a redukovat zvěř černou. V honit-
bě se objevují také daňci, jeleni, vrací se 
i zajíc, ze škodné zvěře liška, kuna nebo 
jezevec. V zimním období pomáhá-
me zvěři přikrmováním. Během letního 
a podzimního období se pak snažíme 
počty zvěře redukovat plánovaným od-
lovem, aby nevznikaly škody na lesním 
či polním porostu. Bývaly doby, kdy 
po společných honech byl výřad boha-
tý, ale nastalo i hubené období.

V současnosti má naše sdružení 33 
členů (včetně dvou žen) s průměrným 
věkem 48,4 let. Členové chovají 8 

NAPSALI NÁM
Malé ohlédnutí za mysliveckým rokem 2012

lovecky upotřebitelných psů, nepostra-
datelných pomocníků při honech a do-
hledávkách zvěře. Obhospodařujeme 
68 krmelců, 12 zásobníků sena, 12 
kazatelen, 29 posedů, 10 krmelišť a 2 
ha políček.

Našim nejstarším členem je pan Josef 
Smilek, Liptál 380. Ve svém úctyhod-
ném věku 94 let se stále aktivně věnuje 
jak společným honům, tak individuál-
nímu odlovu. I přes vysoký věk netrhá 
partu a rád tráví čas při společných 
posezeních, kde s oblibou vypráví své 
bohaté myslivecké zážitky.

Pro veřejnost pořádá naše sdružení 
každoročně dvě známé akce. Myslivecký 
ples v kulturním sále Obecního úřadu 
a také stejně oblíbené Myslivecké od-
poledne, pořádané u myslivecké chaty. 
Výdělek z těchto akcí je určen pro ná-
kup krmiva a soli pro zimní období.

Ve spolupráci s valašským soubo-
rem Lipta Liptál je v  rámci Dětských 
folklorních dnů v myslivecké chatě po-
řádána výstava trofejí nejen pro místní 
mateřskou a základní školu. S pomocí 
našich mladých myslivců tak mohou 
v tyto dny děti odhalit mnohá tajemství 
krásy naší myslivosti.

Věřím, že se naše členská základna 
bude dál rozrůstat o milovníky přírody 
a myslivosti. Do dalších let přeji na-
šemu sdružení mnoho krásných a ne-
opakovatelných zážitků. A to nejen 
na společných honech, ale i jednotli-
vým členům bohaté lovecké zážitky 
a spokojenost s náročným, leč krásným 
koníčkem jménem  MYSLIVOST.

S provoláním MYSLIVOSTI ZDAR!  

Miroslava Klubalová (roz.Frýdlová), 
kronikářka MS Liptál Brdisko
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2013

60 let
červenec Vaculíková Eva, Hořansko
  Kotišová Danuše, Háj
srpen  Chmelař Pavel, Hořansko
září   Šťastná Dagmar, Hořansko
  Mrlina Josef, Pod Hranicí

65 let
červenec Mikulcová Jarmila, Kopřivné
srpen  Frýdl Karel, Na Špici
  Geržová Marie, Dolansko 

70 let
červenec Smilek Petr, Dolansko
září  Davídek František, Na Hranici

75 let
červenec Tomanová Ludmila, Helštýn
srpen  Hrbáčková Věra, Dolansko
  Šťastný Jan, Hořansko
září  Valčíková Anežka, Na Špici

80 let
červenec Tataláková Anna, Dolansko
srpen  Obadal Karel, Dolansko
září  Smilková Jarmila, Dolansko

81 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

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

83 let
srpen  Dědek Viktor, Střed

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

85 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko

87 let
srpen  Řezník Josef, Na Prašnici
září  Smilková Blanka, Dolansko

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

94 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

SŇATky 2013  
duben Geržová Pavla, Háj + Migdal Josef, Lůžko
 Teplá Petra, Střed + Fendrych Zdeněk, Na Hranici
 Kučerová Dagmar, Výpusta + Černobila Pavel

pŘIHLÁŠEní 2013
duben Bc. Mičkal Miroslav, Mičkal Kryštof, Mičkal  
 Tadeáš, Papšíková Karolína, Papšíková Klára,  
 Hluboké
 Hájková Jana, Lukášová Dominika, Hluboké
 Rožnovjáková Marcela, Rožnovják Jan, Sadová
květen Žák Michael, Hořansko

nARozEnI 
červen 2012 Daňa Matěj, Pusté
  Vaculíková Hana, Hořansko
srpen  Řepišťáková Eliška, Na Špici
září  Valová Anna, Sadová
listopad    Pohanková Julie, Dolansko

leden 2013 Mikušová Hana, Dolansko
  Mičkal Tadeáš, Hluboké
únor  Svoboda Michal, Na Špici
duben  Ahmed Adam, Dolansko
květen  Cedivodová Lucie, Dolansko

Rodičům blahopřejeme!

ÚmRTí 
červenec 2012 Maňáková Marie, Na Špici
srpen  Sušňová Vlasta, Hořansko
listopad    Tatalák Vlastimil, Dolansko
  Tomanová Olga, Dolansko
prosinec    Burján Michal, Dolansko
  Mrnůštík Karel, Střed
  Hrtáňová Marie, Dolansko
duben 2013 Obadalová Olga, Dolansko
  Michálková Anežka, Na Špici

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE
Vzhledem ke změně zákona a zavádění základních 

registrů nedostáváme na obecní úřad od 1.7.2012 aktua-
lizace z evidence obyvatel - sňatky, odhlášení, narození, 
úmrtí. Prosíme o trpělivost do doby,  kdy bude tento celo-
republikový problém vyřešen, nový systém začne fungo-
vat a tyto informace nám budou poskytovány. Poté snad 
budeme moci přinést ucelené informace.

V tomto čísle uvádíme jen nám známé události a omlou-
váme se za případné nepřesnosti. 

V této souvislosti Vás prosíme, abyste nám průběžně 
sami nastalé změny - sňatky, odhlášení, narození, úmr-
tí přišli na OÚ v Liptále nahlásit s rodným, úmrtním, 
oddacím listem, abychom je mohli přesně zanést do 
evidence obyvatel a mohli jsme z nich dále čerpat  – 
např. vítaní občánků, apod.

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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Dne 29. června 2013 uplyne 11 let, kdy ode-
šel navždy můj manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

Alois Kovařčík z Liptálu, Háje č. 337

20. února 2013 by býval oslavil 90 let.
S láskou vzpomínají manželka, děti, vnuci a pravnuci s ro-
dinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Odešla tak náhle, nikdo to nečekal,
osud to chtěl, jen to moc uspěchal.
Čas prý rány hojí, to je jen pouhé zdání.
Stále je bolest v srdci a tiché vzpomínání.

Dne 9. května 2013 jsme vzpomněli 30. 
výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky, 
paní

Jiřiny Frýdlové z Liptálu.

Dne 18. dubna 2013 jsme vzpomněli její nedožité 85. naro-
zeniny.
S láskou vzpomínají dcery Karla, Jiřina a Marie s rodinami.

Dne 21. srpna 2013 uplyne 100 let od naro-
zení paní 

Julie Srněnské z Liptálu č. 92.

Vzpomíná rodina Srněnská, Kratinova, Brhláčova.

Dne 20. srpna 2013 by se dožil 80 let liptál-
ský rodák, pan

Miroslav Tomana z Liptálu – Kopřivného.

Pracoval a žil ve Stodu, zemřel 9. května 1970.
Za tichou vzpomínku děkují děti a sourozenci s rodinami.

Vzpomínky
Živote, živote,
kouzlo Tvé uvadlo,
nad mojí mladostí
sluníčko zapadlo…

Dne 15. června 2013 vzpomeneme 15 let 
od úmrtí mého syna, manžela, tatínka, bratra, 
pana 

Tomáše Burjána z Liptálu č. 124

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Petra s dětmi 
Jakubem a Tomášem, maminka Jarmila, bratr Michal a ostat-
ní příbuzní.

Nikdo z nás nežije sám pro sebe
a nikdo z nás neumírá sám pro sebe.
Neboť – jestliže žijeme, Pánu žijeme,
a jestliže umíráme, Pánu umíráme.
Ať tedy žijeme nebo umíráme, 
Páně jsme.

Dne 1.4. 2013 by se dožil 110 let pan

Josef Černota z Liptálu 80.

Zároveň jsme si 24.2. 2013 připomněli 30 let 
od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají dcera Dana Smilková s rodinou a sna-
chy Vlasta a Ludmila s rodinami.

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 uplyne 40 let, kdy nás opustil 
můj syn, náš bratr, strýc a švagr, pan

Miroslav Kovařčík z Liptálu, Háje č. 337.

Dne 2. března 2013 by mu bylo 60 let.

Pozvání – Lipta Liptál
na setkání bývalých zaměstnanců VD Lipta Liptál, 

které se uskuteční v sobotu 5. října 2013 ve 14:30 hodin 
v Kulturním zařízení OÚ Liptál.

Prosíme rovněž, abyste o této akci informovali své přátele a známé z jiných provozoven.

Kontakt: 
Miroslav Vaculík, tel.: 571 438 008, mobil: 604 205 471, e-mail: vaculik@molo.cz
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Vítání občánků
I letos, v neděli 26. května 2013, se v naší obci uskutečnilo 

tradiční vítání narozených občánků. Děkujeme tímto rodi-
čům za spolupráci, jelikož bez jejich pomoci bychom tyto 
změny v evidenci obyvatel nebyli schopni přesně obsáhnout 
(zrušení zasílání změn). Také děkujeme všem malým účin-
kujícím – dětem z Malůšat FoS Lipta Liptál, za jejich krásné 
přivítání nových kamarádů, i když jsou ještě maličtí, ale 
vyrostou. Přivítali jsme tedy:

Karolínu Davídkovou, Dolansko
Matěje Daňu, Pusté
Hanu Vaculíkovou, Hořansko
Elišku Řepišťákovou, Na Špici
Annu Valovou, Sadová
Julii Pohankovou, Dolansko
Tadeáše Mičkala, Hluboké
Hanu Mikušovou, Dolansko
Michala Svobodu, Na Špici
Adama Ahmeda, Dolansko

Blahopřejeme rodičům a našim novým malým obyvatelům 
přejeme hodně zdraví a štěstí do dalšího života a ať nám 
rostou „jako z vody“.

Jana Vráblíková

I nadále prosíme rodiče nově narozených spoluobčánků, aby nám chodili své narozené děti přihlásit na obecní úřad. 
Alespoň do doby, než bude vyřešeno poskytování údajů z centrální evidence obyvatel na náš OÚ Liptál. Jinak nebudeme 
moci uskutečnit další vítání občánků.            Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Upozornění - ordinace pro děti
Vážení rodiče,
dovolujeme si zaslat vám rozpis naší dovolené a zástupů.
Zároveň vás upozorňujeme, že přihlášku na tábor, brigády 

apod. by měl potvrzovat registrující lékař, ne zastupující, 
protože bez znalosti anamnézy a dokumentace není možno 
zodpovědně zdravotní stav posoudit.

DOVOLENÁ VE DNECH
1.7.- 4.7.2013 zastupuje Dr. Stejskal(přízemí vchod od au-

tobusového nádraží) a Dr. Dvořáková (dále za naší ordinací)
24.7.2013 zástup upřesníme
28.7.- 2.8.2013 zastupuje Dr. Stejskal a Dr. Dvořáková
Zástup vyhledejte jen v neodkladných záležitostech. 
Děkujeme za pochopení.
Přejeme vám hezké léto.              MUDr. Hana Garlíková
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Jan Evják – Na kole napříč 
Střední Amerikou

Řidičák vyhrál Tomáš Basel z LiptáluÚspěchy našich občanů
Prvenství v preventivním policejním projektu „Jedeme 

v tom spolu aneb Z nás piráti nebudou!“ získal Tomáš Basel, 
který studuje druhým rokem Střední odbornou školu J. 
Sousedíka ve Vsetíně, obor autotronik.

 V sobotu 11. května se ve Valmezu uskutečnilo finále 
soutěžního projektu Policie ČR, který je zaměřen na bu-
doucí řidiče. Postoupilo zde 10 studentů, kteří se tento den 
za odměnu podívali na rally Kopná. „Kolem poledne jsme 
se s finalisty z rally přesunuli na zimní stadion ve Valašském 
Meziříčí, kde probíhal už od pátku Valašský autosalon. Tam 

studenti napsali v pořadí třetí test z pravidel silničního pro-
vozu. Vyhodnocení projektu se zúčastnil i vedoucí Územního 
odboru Vsetín policejní rada Bohdan Varyš, který předal 
finalistům pamětní listy a drobné odměny,“ sdělila komisařka 
Lenka Javorková ze vsetínské policie. Vítězem soutěžního 
projektu se stal šestnáctiletý Tomáš Basel z Liptálu, který 
převzal poukaz na bezplatné absolvování kurzu pro získání 
řidičského průkazu darovaný JT RALLY TEAMEM.

Do finále postoupilo 10 studentů, mezi nimi i Václav 
Mrnuštík, také z Liptálu. Blahopřejeme. (Jalovec 21.5.2013) 

Každý z nás si představuje dovolenou jinak, pro někoho 
je to pobyt u moře, jiný dá přednost zahrádce. Ne tak ale 
třicetiletý Jan Evják z Liptálu, který letos na kole sám zdo-
lal 4 289 km osmi středoamerickými státy. 

Na čtyřměsíční expedici, kterou Evják absolvoval od led-
na do dubna, se valašský cyklista poctivě připravoval. 
„Již dříve jsem procestoval Bolívii, Argentinu, Chile, 
Venezuelu či Mexiko, ale i severní a východní Evropu, 
takže nějaké zkušenosti mám. Protože preferuji kolo, 
rozhodl jsem se právě pro tento styl cestování Střední 
Amerikou. Jelikož jsem procestoval osm států a chtěl 
jsem poznat i tamní historii, kulturu a přírodu, musel 
jsem během přípravy projít i množství literatury,“ řekl 
týdeníku Jalovec Jan Evják. Během cesty přes Mexiko, 
Belize, Guatemalu, Salvador, Honduras, Nikaraguu, 
Kostariku a Panamu nechyběly ani dramatické momenty. 
„Už na začátku expedice jsem musel tři dny čekat na to, 
až mi z New Yorku doručí kolo. S ohledem na bezpeč-
nostní situaci panující například v Hondurasu nebo 
Guatemale měla má cesta také poměrně dramatický 
průběh. Jedna skupinka mi dokonce chtěla kolo ukrást. 
Nakonec jsem se s nimi ale domluvil a všechno dopadlo 
dobře. Výhodou bylo, že jsem cestoval sám a místní 
na mě proto lépe reagovali. K běžnému inventáři ces-
tování po tropech patří ale také moskyti, krokodýli, 
hadi a další poměrně nebezpeční živočichové“, svěřil 
se Evják. Čtyřměsíční cesty podle svých slov rozhodně 
nelituje. „Většinu zemí, kterými jsem projel, navštěvují 
turisté jen sporadicky a v předem daných resortech. 
Díky kolu jsem se ale dostal i na místa, kam je obtížné či 
úplně nemožné dojet autem. Ze států pro mě byly nejza-
jímavější Kostarika a Belize, za návštěvu ale rozhodně 

stojí i mayská města, například Tikal v Guatemale. 
Kultura tamních lidí je proti střední Evropě odlišná,“ 
pokračuje Evják. Na cestách se tak setkal i s pomocí a po-
rozuměním. „Hodně mi pomohla podpora rodiny a ka-
marádů z domova, ale také například vojáci nebo horští 
indiáni.“ V kanadském resortu v Kostarice dokonce nara-
zil i na Valachy. „Bylo to hodně nečekané, ale člověka 
to potěší. Expedice Střední Amerikou byla zatím mou 
nejdelší. Přinesla hodně dobrodružství i neočekává-
ných okamžiků. Musel jsem se přizpůsobit okolnostem 
a během chvilky dělat zcela zásadní rozhodnutí,“ uvedl 
Jan Evják s tím, že už teď se připravuje na další cyklistic-
kou expedici.

(Jalovec 21.5.2013)

Zájezd na Slovensko na oslavy 
příchodu Cyrila a Metoděje

Letní tábor pro děti
V letošním roce si připomínáme 1150. výročí příchodu 

věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Velkou 
Moravu. Českobratrská církev evangelická se po domluvě 
se Slezskou církví evangelickou a. v. a Evangelickou církví 
a. v. na Slovensku připojí ke společným oslavám, které se 
budou konat 5. července 2013 na hradě Branč na západním 
Slovensku. 

Připravujeme na tuto akci sborový zájezd. Hlásit se můžete 

Také v letošním roce připravujeme společně se sborem 
v Jasenné letní tábor pro děti, a to v termínu 14.–26. července 
2013. Tábor se bude konat opět v Hošťálkové, na louce v in-
diánských týpí. Předpokládaná cena je 2.200 Kč.

Tématem letošního tábora je „Divoký západ“. Přihlášky 
budou k dispozici ve škole v Liptále i na faře, informace podá 
ses. farářka Včelná.

po bohoslužbách v kostele, kde je připraven přihlašovací 
arch, nebo dejte vědět některému z presbyterů. 



Kázání na ekumenické bohoslužbě ve Všemině, 26. 5. 2013 
ČCE LIPTÁL 
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Neprosím však jen za ně, ale i za ty, 
kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 
aby všichni byli jedno jako ty, Otče, 
ve mně a já v tobě, aby i oni byli 
v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi 
mne poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, 
dal jsem jim, aby byli jedno, jako my 
jsme jedno – já v nich a ty ve mně; 
aby byli uvedeni v dokonalost jedno-
ty a svět aby poznal že ty jsi mě po-
slal a zamiloval sis je tak jako mne.

(Ježíšova modlitba za učedníky, 
Janovo evangelium 17, 20-23)  

Jak rozumíte tomu, když se řekne, že člo-
věk je stvořen k obrazu Božímu? Slyšíme 
v tom spíš  tu podřízenost (že jsme „jen“ 

stvoření), nebo obrovskou výsadu? Jak se zpívá v 8. žalmu: Co je 
člověk? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu.

Myslím, že je to veliká věc, že jsme stvořeni k obrazu 
Božímu. Že nás lidi Hospodin obdařil tolika různými dary, 
které ostatní stvoření nemá. Rostliny ani zvířata nemají dar 
rozumu. Právě jen člověk může svět svou činností ovlivňo-
vat a ovládat. Panovat nad mořskými rybami a nad nebes-
kým ptactvem, nad zvířaty i zeměplazy, jak se píše v knize 
Genesis. Ano, člověk se cítí být pánem tvorstva.   

Jenže – v jedné písni se o tom pěkně zpívá: Neumí člověk 
vládnout, zpije se mocí svou. A je to opravdu tak: Člověk 
opilý svou mocí a svým panováním je zpitý pod obraz. 
Pod obraz Boží. Přestal vnímat, že je taky jen stvořením, 
závislým na svém Stvořiteli. Přestal se podobat člověku, 
když zapomněl, že se má podobat Pánu Bohu, být k jeho 
obrazu. A to je něco docela jiného, než myslet si, že když už 
tu jednou jsme, když už jsme se evolucí dostali tak daleko, 
že jsme homo sapiens, můžeme si na světě dělat, co chceme, 
a zvířátka a kytičky nám do toho nemají co mluvit.

Být stvořen k obrazu Božímu je především veliký úkol. 
Člověče, máš být Božím obrazem – tak se snaž ze vší síly 
napodobovat dobrého a milosrdného Boha. To, co od něho 
přijímáš, co se u něho učíš, to se snaž zrcadlit, předávat světu, 
který jsi dostal do spravování. Při pohledu na člověka, na jeho 
lásku a péči se má celé stvoření radovat a chválit Boha. Daří se 
to? Jak kdy a jak komu. Úplně a zcela vlastně jen jednomu.

Dokonalým obrazem Božím je Ježíš Kristus. V jednom 
novozákonním hymnu se vyznává: On je obraz Boha nevi-
ditelného, prvorozený všeho stvoření. V jeho životě a v jeho 
smrti pro nás se naplno projevila Boží láska. V jeho vzkříšení 
se ukázala Boží sláva i moc. 

Ježíš Kristus je Božím obrazem, ale my také věříme a vy-
znáváme, že je jedné podstaty s Otcem. A to už se dostáváme 
na půdu nepříliš srozumitelného trojičního učení. Otec, Syn 
a také Duch. Jeden Bůh ve třech osobách. 1+1+1=1. To je 

zvláštní matematika naší víry. Myslím, že už je pro mnohé 
z nás málo srozumitelná hloubka myšlenkových pochodů 
z doby, kdy se učení o Boží Trojici vytvářelo. Tenkrát se církev 
musela bránit proti různým bludným naukám. Jedni  upírali 
Ježíši božství, měli za to, že to byl jenom dobrý a vzorný 
člověk, kterého Bůh proto adoptoval za svého syna. Jiní zase 
tvrdili, že Ježíš nebyl člověk jako my a že jeho utrpení bylo je-
nom jako. A pak se teologové hádali o slovíčka jako „podstata“ 
a „osoba“ a dokonce i lidé na tržištích prý řešili, odkud vlastně 
vychází Duch svatý, jestli jen z Otce, nebo i ze Syna.

Vidíte, to nás už dneska tolik nepálí. Ale přesto se my 
všichni spolu s ostatními křesťany dál držíme trojičního 
vyznání. Bylo by ale málo (a vlastně by to byl také blud), 
kdybychom si Boha představovali podobně, jako když v su-
permarketu nabízejí ve slevě výhodné balení tři v jednom. 
Nemáme tři bohy, většího, menšího a nejmenšího. Máme 
jediného Boha. Víra v Boží Trojici není o počítání. Je to sna-
ha vyjádřit, že Bůh „sám v sobě“ tvoří společenství. Že není 
nehybný, jednolitý, ale že je tvořen vztahem tří „osob“, které 
tvoří dokonalou jednotu, aniž by se v ní rozpouštěly. 

Je to trochu složité? Pro mě ano. Možná se dá jednoduše 
říct, že Bůh může uvnitř sebe sama vést rozhovor. Ne samo-
mluvu, ale rozhovor. O tom svědčí nejenom Ježíšova modlit-
ba za učedníky, ale staří vykladači spatřovali důkaz i v tom 
textu z První knihy Mojžíšovy, který jsme četli. I řekl Bůh: 
„Učiňme člověka, aby byl naším obrazem.“ Učiňme – je tam 
skutečně množné číslo. S tím výkladem je to nakonec asi 
trochu složitější, ale mně se ta myšlenka líbí. Svět mohl být 
stvořen, protože se Pán Bůh domluvil. A že tedy – jak říká 
farář, u kterého jsem vyrostla – na domluvě stojí svět.

V Božím rozhovoru, v Ježíšově prosbě za učedníky Aby 
všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, dostává 
nový rozměr i to prvotní určení člověka: být obrazem Božím. 
Kromě toho, že má člověk zrcadlit, zobrazovat Boží lásku 
ke světu, tak také sbor Ježíšových učedníků, církev, má mezi 
sebou, v pozemských poměrech, napodobovat i vztah a spo-
lečenství, které jsou mezi Otcem a Synem. 

Prosba o jednotu v Ježíšově modlitbě ale není snahou 
jedince nějak zglajchšaltovat. Neznamená to, že by církev 
měla být společenstvím stejných, stejně smýšlejících lidí. 
Nikdo nás nenutí obléknout si ošklivý a neforemný stejno-
kroj jednotného křesťana. Ale nikdo nám také nedává právo, 
abychom do něj cpali někoho jiného. Nejde o jednotu, kvůli 
které by měl člověk přestat být sám sebou. Naopak – vždyť 
Otec a Syn jsou jedno právě jako Otec a Syn. Tmelem, který 
nás má držet pohromadě, není žádná stranická disciplína, 
ale vztah lásky. A ten vydrží, že jsme každý jiný. Umožňuje 
vytvořit společenství, ve kterém se respektuje vzájemná roz-
dílnost. Jednota církve je v tom, že drží pohromadě poutem 
lásky, ne v tom, že mezi sebou nepřipustíme žádné rozdíly.

Já věřím – a ano, můžu říct, že my evangelíci věříme –, 
že to je ta nejdůležitější jednota církve, o kterou máme usi-



Den upálení mistra Jana Husa
I letos si připomeneme tento svátek pálením hranice v so-

botu 6. 7. 2013 od 18 hodin, tentokrát na kopci nad Hrušky. 
Slovem nás provede pan farář Jaroslav Voda.

Pouze v případě velmi nepříznivého počasí se akce překlá-
dá do evangelického kostela v Liptále.

Tomáš Němeček, kurátor
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lovat. Abychom byli jedno v lásce, víře a naději. Instituční 
jednota, tedy jedna církev s jedním vedením (s jedním 
papežem a jednou hierarchií) – ta tu v současné době není 
a být nemůže, a to hlavně pro lidský hřích. Naše různost, 
rozdílnost pohledů, důrazů, tradice, zbožnosti – ta být hří-
chem nemusí. Naopak, můžeme ji vnímat jako obohacení. 
Můžeme si jedni na druhých lecčeho vážit, můžeme se 
od sebe dokonce učit. To je ideál. Ve skutečnosti to však 
často vypadá tak, že nás to, čím se odlišujeme, spíš roz-
děluje. Že je to důvodem k předsudkům, pohrdání, strachu 
a odmítání (jen si vezměte, jak se mluvilo a dodnes mluví 
v Liptále a ve Všemině mezi evangelíky o katolících a nao-
pak). Je těžké nedívat se na sebe přes prsty a doopravdy se 
ve své různosti respektovat.

Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, 
aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mne poslal. 
Aby svět uvěřil – to má být smyslem církve. A tak se křesťané 
(někteří víc a někteří míň) snaží o aktivní misii, evangelizaci, 
vyprávějí lidem o Kristu. To je určitě dobré – nenechávat si 
evangelium pro sebe. Ale někdy můžeme mít pocit, že o to 
nikdo nestojí. Že je svět slovy přesycen. Že to, co církev 
říká, nikoho nezajímá. Ale ono to tak myslím není, že by se 
naše okolí o církev nezajímalo. Lidé kolem nás možná ne-
poslouchají, co říkáme, ale určitě vidí, co děláme, i to, jaké 
mezi námi panují vztahy. Vezměte si jen, jakým soustem je 
pro média jakákoli aféra v kterékoli církvi, jakýkoli spor, 
který vyvře na povrch. A tento bedlivý dohled je myslím 

naprosto v pořádku. Svědectvím světu totiž má být i jednota 
Kristových učedníků. Církev tady je k tomu, aby se svět 
mohl přesvědčit, že je možná spolupráce, společenství mezi 
lidmi naprosto rozdílnými, že je možné neprosazovat jen své 
vlastní nebo skupinové zájmy, že je možné brát vážně druhé 
s jejich názory a jejich potřebami – což je jediná šance, jak 
se na světě dočista nevyvraždit.

Církev zkrátka má být – radost pohledět. V jednom spise 
církevního otce Tertulliana ze třetího století pronese pohan-
ský pozorovatel křesťanů větu: Hle, jak se navzájem milují. 
Církev nebo sbor, farnost, kde by jeden druhého nesnášel, 
kde by chyběla ochota hledat k sobě cestu a místo toho by se 
jen vršila nejrůznější špína, taková církev by byla nejenom 
odpudivá na pohled, ale taky – vzhledem ke svému účelu – 
by byla úplně zbytečná. Jako ta sůl, která nesolí. Protože cír-
kev sama o sobě ani náhodou není to nejdůležitější na světě. 
Nemůže se tvářit jako ostrůvek zachráněných ze všeobecného 
bahna světa, jako strážkyně jediné pravé morálky a karatelka 
zlého světa. Církev má být místem, kam může zvenčí kdokoli 
přijít – a přijde rád. Kde najdou porozumění lidé různí, třeba 
i všelijak nezařaditelní, kde se pracuje na společenství bez 
předsudků a bariér.

Jak moc se nám to daří, to posoudí někdo jiný. Každopádně 
smím vědět, že na to nejsme sami. Přimlouvá se za nás ten, 
který sedí na pravici Otcově. Co si můžeme přát víc?  

Radka Včelná, farářka

Konfirmace bývala velikou slavností – v dobách, kdy byli 
konfirmováni prakticky všichni a na fotkách napočítáme de-
sítky chlapců v prvních tmavých šatech a děvčat v úhledných 
bílých šatičkách.

Dnes se taková událost týká většinou jen několika mladých 
lidí, ale není o nic méně slavnostní.

Dva roky se ke konfirmaci společně připravovali letošní os-
máci a deváťáci z Liptálu i z Jasenné. Učili se znát bibli, církevní 
dějiny, rozumět křesťanské víře i tomu, jak funguje sbor. 

V neděli 23. června 2013 pak nastal den konfirmační 
slavnosti. Při bohoslužbách se kromě rodin konfirmandů 
sešel v Liptále liptálský i jasenský sbor. Konfirmandi při-
pravili a vedli celé bohoslužby. Mohli jsme vidět nejenom 
to, jak jim to sluší, ale také slyšet, že svou víru berou vážně. 
Nejenom pro jejich rodiče a prarodiče, ale i pro staršovstva 
a pro sbor je to důvod k vděčnosti a radosti i k naději, že 
Boží dílo s námi lidmi v tomto světě pokračuje. Dva z těchto 
mladých lidí nebyli pokřtěni jako miminka, a tak na základě 
svého vyznání v tento den přijali křest. Pokřtěni byli Samuel 
Vaculík z Liptálu a Daniel Vavřička z Jasenné. Konfirmováni 
byli z Liptálu Lenka Gřešáková, Kristýna Navrátilová, Petr 
Vaculík, Samuel Vaculík a Marie Vaculíková a z Jasenné 
Lukáš Frýdl, Gabriela Kovářová, Daniel Vavřička a Jan 
Kovář.        Radka Včelná, farářka

Konfirmace v Liptále
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Ani nečekaná sněhová nadílka nemohla narušit plánované 
setkání žáků pátých tříd, které pro okolní školy každoročně 
pořádá ZŠ Liptál. Letošní počasí nás přimělo realizovat 
všechny aktivity v budově školy, ale návštěvníkům to neva-
dilo.

Motivační setkání zahájila děvčata ze 4. třídy dvojhla-
sým zpěvem písně Liptál, městečko. Ředitelka ZŠ Liptál 
prostřednictvím videoprezentace upozornila na významné 
památky a budovy v Liptále. Následovaly hry, jejichž cílem 
bylo, aby se děti co nejvíce poznaly. Na závěr setkání děti 
znaly nejen svá jména, ale i záliby a oblíbené předměty.

Z dalších hodin je zaujala matematika s programem Poznej 
Liptál, Jasennou a Všeminu v číslech.  Jiným se víc líbil děje-
pis se zajímavými kvízy a soutěží Riskuj. Před odjezdem dětí 
z Jasenné se ještě všichni vydováděli v tělocvičně. Děti ze 
Všeminy chválila paní učitelka v jazyku anglickém. Ty pak 
měly ještě dostatek času i na prohlídku školy. S nadšením 
byla přijata i volná čtvrthodinka s počítači.

Závěrem děkuji paní ředitelce Korytarové i panu řediteli 
Tichému, že umožnili svým žákům strávit všední školní den 

trochu jinak. Děkuji také všem, kteří si pro děti připravili ne-
tradiční vyučování. Věřím, že s některými dětmi se setkáme 
i po prázdninách v naší škole. 

           Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

Setkání žáků 5. tříd ZŠ Liptál, Jasenná a Všemina

Taneční 2013 

Noc s AndersenemZe základní školy Liptál
5. dubna 2013 se sešlo 46 dětí I. stupně, aby prožily 

ve škole již osmou noc s pohádkami H. Ch. Andersena.

Nejdříve děti přivítala princezna:
Ach, ach, kdybych věděla, že to byl jen hrách……..
Nemám vůbec náladu, lákat vás všechny zde do hradu.
Ale když nedáte jinak, nezbývá, než vás zde přivítat.
Ale varuji vás všechny předem, před tímto pohádkovým ve-
čerem,
v tomto velkém hradu připraví vás totiž o náladu.
Princezny nutí tady prověřit jejich vady a pokud není uroze-
ná, určitě se za
prince nikdy nevdá.
Představte si lidé milí, hrách tu dávají do postelí, nedá se tu 
vůbec spát,
budete se spíš strachy a zimou třást.
Proč já tady pláču, máte na jazyku otázku? 
No přece já jsem ta, co neusnula na hrášku!
Teď zkouška, co já mám za sebou, čeká na vás, tak rozlučte 
se s rodinou.
Ať pobyt víkendový, dokáže váš původ urozený.
A kdo není z šlechtického rodu, ráno rychle alou domů!
Ach, ach, ach jen jeden malilinký hrách a teď si musím prin-
ce za manžela brát.

Po přivítání a zabydlení ve třídách se děti převlékly do svých 
pohádkových kostýmů a shromáždily se v tělocvičně. Pod ve-
dením učitelek a starších spolužaček plnily úkoly na jednotli-
vých stanovištích, které prověřovaly jejich znalosti  pohádek 
H. Ch. Andersena, důvtip, obratnost i spolupráci ve skupině.

Po večeři, kterou usmažily paní kuchařky, se ve skupin-
kách vydaly na noční dobrodružství po setmělé a zdánlivě 
opuštěné škole.

I když některé měly velký strach, statečně a ve zdraví 
všechny došly zpět do bezpečí své třídy.

Ranní zpěv ptáků a vůně snídaně, kterou pro ně připra-
vila hostitelka (Princezna na hrášku), je probrala k životu. 
Po společném úklidu se děti vrhly do náručí svých rodičů 
s plnou hlavou zážitků.  

Tak zase za rok DOBROU NOC ANDERSENE!!!

Rodičům děkujeme za přípravu nádherných kostýmů 
a sponzorům za materiální pomoc, zvláště pak paní Freundové 
za bezplatné poskytnutí pečiva.

Petra Pilná

Letošního kurzu tance a společenské výchovy se účastnili žáci 
8. i 9. třídy. Téměř všichni úplně poprvé ve svém životě oblékli 
společenský oděv. V jednotlivých lekcích se učili nejen základ-
ním společenským tancům, ale i společenskému chování. 

Na závěrečné koloně, které se účastnili rodiče a pozvaní 
hosté, ukázali, že se naučili mnohému. Také většinu z nich 
tanec zaujal, tancovali rádi a s chutí. Dá se předpokládat, že 
mnozí z nich v tanci našli svou životní zálibu. 

Tak jako každý jiný rok jsme i letos volili nejlepší taneční 
pár. Ve vyrovnaném souboji nakonec zvítězil pár Michaela 
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Cedidlová a Matěj Poláček před Lenkou Gřešákovou 
a Michalem Řádkem a Marií Vaculíkovou a Petrem 
Vaculíkem. Loňská Miss sympatie Anička Vaculíková pak 
předala korunku letošní Miss Soni Červeňákové, za chlapce 
získal tuto cenu Lubomír Hrbáček. Na druhém místě se umís-
tila Anička Škrabánková a Lukáš Frýdl, třetí místo obsadila 
Tereza Valchářová a Pavel Surý. 

Každoročně je závěr kurzu velkou slávou nejen pro všech-

ny absolventy a jejich rodiny, ale také pro rodiče, kteří pomá-
hají večírek organizovat, a pro učitele, kteří mají radost, když 
se vycházející žáci něčemu naučí. Letošní absolventi nám 
připravili příjemné překvapení. Celý večírek se nejen vzorně 
chovali, ale také se upřímně radovali z pohybu a jen neradi 
opouštěli taneční parket. Jejich radostné skandování „Přidat! 
Přidat!“ bylo zároveň odměnou pro všechny organizátory. 

Věra Halová

Rok ve školní družiněZe školní družiny
Povídání o naší školní družině bych mohla začít i ukon-

čit strohým seznamem činností, které jsme během školní-
ho roku uskutečnili. Většina z nich je ale zdokumentována 
v naší fotogalerii na internetu, takže ti, kteří chtějí, mají 
dostatečnou možnost vidět, jak se nám vede v našem škol-
ním odpoledni. 

Zvláštní pozornost zaslouží naše letošní největší úspě-
chy. 

Mezi ně bezpochyby patří uveřejnění povídání ve čtvrt-
letníku Golem  pro keramiky o našem tvoření s dětmi MŠ 
Liptál a už nyní mohu prozradit, že v letním čísle tohoto 
časopisu uvidíte naše keramické „Studánky pro ptáčky“, 
kterými jsme se prezentovali i v projektu Občanského 
sdružení pro EVVO – Líska. 

Jako jediné zařízení Zlínského kraje jsme dostali po-
zvánku k účasti na regionální výstavě Sondy do školních 
družin, kterou pořádal Vzdělávací institut Středočeského 
kraje v Kladně. Ukázali jsme mnohým školám z okolí 
Prahy, že i u nás „na venkově“ pracujeme s dětmi aktiv-
ně a někteří z pedagogů nám záviděli domácí prostředí 
a pohodu, která vyzařovala z našich informačních panelů, 
kterými jsme zaujali dospělé i děti z řad návštěvníků vý-
stavy.  

Inspirací a důkazem spolupráce na dálku byla i přehlíd-
ka „Záložky do knížky“, kterou vyhlásila Obecní knihovna 
v Lidicích. A tak od ledna letošního roku půjčují knihy 
ze svého fondu i s našimi obrázky ptáčků, zlatých rybek 
a tulipánů a všichni místní čtenáři se dozvídají, že někde 
v dálce existuje Liptál, naše škola a družina. 

V předchozích letech hodnocení podmínek pro naši 
práci jsem kritizovala především stav tzv.vnějšího atria 
školy, které jako své výsostné území využíváme pro spor-
tování a hry během odpoledne. Není vybaveno žádnými 
vhodnými prvky pro relaxaci a zdravý pohyb a konstrukce 
pro látkový domeček a oprýskané pískoviště vzbuzuje spíš 
lítost, než radost. Jsem ráda, že letos snad svitla naděje…
už existuje plán na celkovou rekonstrukci zahrady i se 
začleněním herních prvků, pískoviště  a sportoviště na ko-
panou a míčové hry a plochu pro jízdu na kole. Měl by 
zůstat zachován i prostor malého lesíčku a umělého kopce 
pro zimní radovánky tak, abychom si ve všech ročních 
dobách mohli ideální místo u školy bezpečně a smyslupl-
ně užívat. 

Věřím, že se plán úpravy podaří Obecnímu úřadu 
v Liptále zrealizovat co nejdříve a že se při úpravách 
okolí školy najdou dobrovolníci a nadšenci, kteří nám 
pomohou. 

Tak se konečně bude škola v Liptále pyšnit nejen opra-
venou budovou. Určitě bychom si to zasloužili. 

Přeji všem našim přátelům a kamarádům hezké a slu-

nečné prázdniny a v září se těším ve družině i v keramice 
na viděnou! 

Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál  
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Co se u nás děloZ mateřské školy Liptál
Od začátku nového roku viděly děti v mateřské škole pět 

divadelních představení a na jedno jsme se zajeli podívat 
do velkého divadla ve Zlíně. Pěkným zážitkem tak byla ne-
jen pohádka „Maxipes Fík“, ale i atmosféra velkého divadla 
a společná cesta autobusem.

V předjarní době jsme pro posílení zdraví dětí absolvovali 
několik návštěv solné jeskyně.

Starší děti se pravidelně každé úterý zábavnou formou 
pod vedením pana Radima Přímala seznamují s anglickými 
slovíčky a jednou za měsíc je paní Petra Pilná zaměstná v ke-
ramické dílně. A o tom, že má dobré nápady a děti šikovné 
ručičky svědčilo mnoho výrobků, které si v předvelikonoční 
době děti odnášely domů.  

I když se nám letos jaro někde zatoulalo a místo vynášení 
Moreny jsme stavili sněhuláky, program O mravenečkovi 
z Centra enviromentální výchovy Žabka ze Starého Města 
nám na první jarní den jaro doslova přičaroval. V mraveništi 
se probudila královna, chůvičky, strážci i zásobovači a děti se 
při různých nápaditých hrách vžily do jejich rolí. 

Nakonec jsme si mraveniště nakreslili a každý si jako mra-
veneček vybral své místo.

Předvelikonoční „škaredou středu“ jsme v mateřské škole 
prožili všichni s úsměvem, neboť Den řemesel, který jsme 
odpoledne uspořádali se nám opravdu vydařil.

Dopoledne si děti na řemesla jen hrály, ale větší děti 
ve třídě Sluníček dokonce upekly dva krásné a moc dobré 
beránky. 

Odpoledne dostali přicházející rodiče i jiní návštěvníci 
a hosté u vstupu do školky leták, který jim pomohl s orientací 
po budově, a nabídl různé možnosti tvoření výrobků a veli-
konočních drobností. Všichni si tak mohli spolu s dětmi up-
lést tatar, vytvořit slepičku ze sena, přírodně ozdobit vajíčko, 
dekorovat věneček, vyrobit plstěnou ozdobu z vlny, vyřezat 
ptáčka nebo vajíčko ze dřeva, vyrobit zápich z pedigu nebo 
se podívat na tkaní koberečku a spřádání vlny. O tom, že byly 
děti spolu s rodiči moc šikovné, svědčilo množství výrobků, 
které si společně vyrobili. Mnozí také neodolali a koupili si 
keramické ozdoby z dílny Šikovných oveček nebo dřevěné 
drobnosti manželů Hutěčkových. 

Velké poděkování patří paní Langové a panu Vaculíkovi, 
kteří nás trpělivě učili plést tatary, paní Bukáčkové 

za ukázku a vedení při plstění vlny suchou jehlou a paní 
Maršové z dílny Šikovných oveček za přípravu a pomoc 
při tvoření velikonočních věnečků.

Pro všechny byla určitě velmi přínosná možnost vidět 
na vlastní oči nejen různé výrobky, ale i způsob tkaní 
na stavu. Proto patří velké poděkování i paní Petře Pilné, 
která nám na památku na tento den utkala malý kobere-
ček.

Za přípravu všech dalších aktivit děkuji všem učitelkám 
a za výborné občerstvení ostatním zaměstnancům školy. 
Společně se zasloužili o tento příjemně a s úsměvem pro-
žitý den a děkuji i všem rodičům, kteří se ho s úsměvem 
i v tom předvelikonočním čase zúčastnili.

Mezi další vydařené akce patřil výlet do ZOO v Lešné, 
který jsme tentokrát s obavami naplánovali již na polovi-
nu dubna. Nakonec nám však vyšlo lepší počasí, než bylo 
pak v červnu a den mezi zvířátky si děti opravdu užily.

Den Země jsme s dětmi i s rodiči oslavili úklidem 
zahrady a závěrečným opékáním špekáčků. Velké děti 
se navíc vypravily do okolí a nasbíraly a roztřídily pytel 
odpadků. 

Svátek maminek jsme letos oslavili až v polovině květ-
na, v každé třídě samostatně.

Malé děti maminkám zahrály pohádku O budce a na po-
hoštění připravily „jarní sluníčka“.

Spolu s maminkou si pak kaž-
dý vytvořil prostírání z čajových 
sáčků.

Starší děti předvedly krásné 
pásmo o životě na louce, kdy 
v maskách broučků, motýlků, 
včelek a květin maminkám před-
nášely, zpívaly a tancovaly. 

Nechybělo ani občerstvení pro 
všechny.  

Velmi pěkná a poučná byla 
„Pohádka z popelnice“, kterou 
nám do školky 20. května přivezli 
z Přírodovědného centra Trnka 
z Uherského hradiště. Děti zaujal 
nejen příběh o vyhozené knížce, 
ale i názorné zpracování starého 
papíru a výroba nového. 

Eva Krausová
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Zábavné odpoledne „Soutěž v osmisměrkách“
V sobotu 6. 4. 2013 se u nás na domově konalo zábavné, 

soutěživé odpoledne v luštění různých křížovek a osmismě-
rek. V konkurenci všech děti z DD jsem si ve své kategorii 
vyluštila krásné druhé místo. V programu pro nás tety 
nachystaly také spoustu doprovodných soutěží a různých 
zábavných činností jako například: lovení jablek, závody 
v přenášení míčku na lžičce, hod na cíl, tanec s balónky a ta-
nec s židlemi. Celé odpoledne se velmi povedlo.   Františka

Jarní prázdniny na Lesním domově 
Jarní prázdniny jsme trávili jako obvykle na Lesním do-

mově v Dobrnicích, Leština u Světlé. Pobyt nám zorganizo-
vala Humanitární asociace pro mezinárodni pomoc, TARIA. 
Vedoucí Michal a Bára nám připravily zábavný a nezapome-
nutelný týden. Tak jako vždy jsme si užívaly různé zábavné 
činnosti (přehazovaná a ragby ve sněhu, malování na bubny, 
malování na sníh, relaxační chvilky a všichni jsme si odvezli 
nejen zážitky ale také vlastnoručně namalované tričko) ale 
také jsme pracovali (otřepávali jsme stromky od těžkého sně-
hu, čistili les od spadaných větví a nosili krmení zvířátkům 
do lesa). Na Lesním domově byla jako vždy velká legrace. 

Lukáš, Radimek a Františka

Nejmilejší koncert v Přerově, 4. 4. 2013
Na nejmilejší koncert, na přehlídku zájmové a umělecké 

činnosti děti z dětských domovů jsme v letošním roce jeli 
s mizivou nadějí na výhru nebo jakýkoliv úspěch. Po pře-
hlídce jednotlivých vystoupení jsme ale byli překvapeni, 
naše vystoupení „Kelímkový orchestr“ vyhrál. Postoupili 
jsme na celostátní přehlídku na Karlštejn. Už teď se tam moc 
těšíme. Děkujeme zároveň tetě Jarušce za trpělivost a ochotu 
při nácviku našeho vystoupení.   Simča, Kikča a Zdeněk

„Dopravní soutěž“ pro žáky 
Základních škol praktických, 24. 4. 2013

Tak jako každý rok i tento naše Základní školy praktická 
organizovala dopravní soutěž pro praktické školy ze vse-
tínského okresu. Naše družstvo chlapců – Michal, Tomáš, 
Mário a já jsme se v konečném bodování umístili na krás-
ném druhém místě. Což v letošní konkurenci nebylo vůbec 
špatné. V jednotlivcích jsem letos neměl šanci, nepovedla se 
mi jízda a tak jsem nemohl vyhrát. I tak to bylo velmi pěkné 
dopoledne a pro mě už poslední dopravní soutěž. Jsem totiž 
deváťák a tak budu muset místo v družstvu uvolnit svým 
mladším spolužákům. Přeji škole i jim spoustu dalších roční-
ků této soutěže a také mnoho zlatých medailí. Všem učitelům 
děkuji za velmi cenné znalosti v této oblasti. Určitě se mi 
budou časem velmi hodit.               Zdeněk

Slet ČARODĚJNIC v DD Liptál, 27. 4. 2013
I nad dětským domovem v Liptále se slétly čarodějnice. 

Naše tety pro nás připravily již tradiční zábavné odpo-
ledne „Slet Čarodějnic“! I tentokrát se jim to velmi po-
vedlo. Nejkrásnější čarodějnicí se stala Enki a titul „Miss 
Kouzelník“ získal Marek.              Děti a tety z DD

Turistický výlet do Ústí, 8. 5. 2013 
Víkend v domově není vždy jen nuda, polehávání u televi-

ze nebo počítače. Tety se snaží nám zpestřit náš volný čas, jak 

se jen dá a jak nám to podmínky dovolují. V tomto víkendu 
jsme šli na turistický výlet do Ústí. Cesta to byla zajímavá, šli 
jsme totiž přírodou. Načerpali jsme síly a odpočali si. V Ústí 
jsme si opekli špekáčky ve sportovním areálu restaurace 
Harmonie a vydali se zpět. Byl to moc pěkný den.

Soňa, Eva a Jarka

Víkend v Prlově, 18. – 19. 5. 2013
Tento víkend jsme byli na turistickém výletě a víken-

dovém pobytu v Prlově. Byl to moc fajn víkend. Podívali 
jsme se po obci Prlov, navštívili pamětní síň v Prlově 
a taky si vyzkoušeli, jak se spí ve stanu. Pro mnoho z nás 
to byl nezapomenutelný zážitek. Společně s tetami jsme si 
to velmi užívali. Opékali jsme špekáčky, grilovali a dlou-
ho do noci hráli na schovávanou … bylo to super. Moc 
bychom chtěli poděkovat panu starostovi a celému jeho 
zastupitelstvu za super spolupráci. V Prlově jsme se měli 
jako v bavlnce.        Lucka, Simča a Soňa  

Z dětského domova a zš  liptál



V neděli  9. června 2013 proběhl u nás na „dědině“ již      
26. Dětský (nejen) folklorní den. I když jsme festival zkrátili 
na jeden den, program byl velice pestrý. V 11.30 naše paní 
starostka Věrka Dostálová uvítala vedoucí souborů a vzác-
né hosty  při slavnostním obědě, který připravily kuchařky 
ze ZŠ Liptál a opět bylo jídlo výborné. Program dále po-
kračoval Valašskou olympiádou. Záchranná stanice ČSOP 
Hošťálková, která pečuje o handicapované živočichy a jejich 
návrat do volné přírody, předvedla ukázky dravých ptáků. 
Tvořivé dílny pro děti nejen od Občanského sdružení Líska 
pro EVVO ve Zlínském kraji, šermířské souboje a stromo-
lezectví byly velkým zpestřením pro návštěvníky. V 14.30 
začala pěvecká soutěž “O Liptálského ptáčka zpěváčka”, 
v níž poměřily děti svůj talent v sólovém zpěvu lidových 
písniček. V 1. kategorii zvítězil „liptálský ogar“ Ondra 
Výchopeň ze ZUŠ Morava z Liptálu a v 2. kategorii Dorota 
Irglová z Hradišťánku z Uherského Hradiště. K doprovodné-
mu programu patřila rovněž výstava výtvarných prací ZUŠ 
Morava Liptál v Kulturním zařízení OÚ.

Programu dále pokračoval a na podiu se předvedly dětské 
folklorní soubory Hradišťánek  Uherské Hradiště, Děcka 
z Hošťálkové, Děcka ze Skoronic, Malý Beskyd a Beskyďáčci 
Zubří, Vizovjánek Vizovice, domácí Malá Lipta a Malůšata, 
CM  Kotula Nový Hrozenkov, CM ZUŠ Morava Liptál a fi-
nalista celostátní soutěže Zpěváček 2013 Vojtěch Pelka. 

Za pořadatele doufám, že se dětem a divákům v Liptále 
líbilo a zároveň vás všechny zveme na 44. MFF Liptálské 
slavnosti 2013.     Andrea Čalová

26. Dětský (nejen) folklorní den v LiptáleFos Lipta Liptál

Liptálské slavnosti se blíží
Přípravy 44. Mezinárodního folklorního festivalu „Liptálské slavnosti“ jsou v plném proudu. 

Proběhnou ve dnech 24. 8. – 27. 8. 2013 v Kulturním areálu obce Liptál. Letos nám svou účast přislíbily soubory 
z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Lotyšska, Mexika, Rakouska, Ruské federace, Slovenska, Turecka 

a z České republiky. Všechny Vás srdečně zveme.
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Námětové cvičení hasičůHasiči
V sobotu 25. května v odpoled-

ních hodinách proběhlo v horní části 
naší obce taktické cvičení zásaho-
vých jednotek hasičů z okolních obcí. 
Přestože nebylo Krajským ředitel-
stvím Hasičského záchranného sbo-
ru Zlínského kraje povoleno využití 
výstražných signálů, vše proběhlo 
v naprostém pořádku, a to jen díky 
ukázněnosti všech účastníků provozu 
na pozemních komunikacích.Tímto 
bychom rádi poděkovali všem řidičům 
jak zásahových vozidel, tak i projíž-
dějících automobilů, cyklistům i při-
hlížejícím občanům za jejich ohle-
duplnost a ukázněnost, což značnou 
měrou přispělo k bezproblémovému 
průběhu prověřování akceschopnosti 
jednotlivých zásahových jednotek.

Jana Kašpárková

Jako už každoročně, tak i letos jsme 
poslední květnovou neděli pořáda-
li tradiční „Kácení máje“ u hasičské 
zbrojnice. Přestože nám počasí vůbec 
nepřálo, byla zima a občas i vydat-
ně poprchalo, většinu návštěvníků 
to neodradilo a celé rodiny se přišly 
podívat, jak se k zemi kácí bezmá-
la třicetimetrová májka, na které si 
i letos všichni nenechavci vylámali 
zuby. Naštěstí se tak neopakoval scé-
nář z roku 2005, kdy nám někdo naši 
chloubu podetnul. Tenkrát jsme se  
z chyb poučili a zapracovali na lep-
ším zabezpečení májky, takže nic ne-
bránilo tomu, abychom si ji s velkou 
slávou pokáceli letos sami. K tomu 
všemu nám jako už obvykle hrála 
dechová kapela Liptalanka, po vý-
borném guláši se jen zaprášilo a pivo 
teklo proudem. Dospělí, ale i děti, pro 
které byly připraveny soutěže, hry 
a spousta dobrot, si snad přišli na své 
a příští rok se na vás všechny a možná 
i další budeme opět těšit.

Jana Kašpárková

Kácení máje
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Fotbaloví žáčci budou hrát nyní už jen ve Lhotě
Z důvodu velmi malého počtu dětí, kteří by mohli hrát v ka-

tegorii žáků, byl fotbalový klub Liptál nucen nepřihlašovat 
žáky do další fotbalové sezony. Po dohodě s fotbalovým oddí-
lem Lhoty u Vsetína budou žáčci hrát sezonu 2013/14 za tým 
Lhoty. Dále bylo dohodnuto, že v další sezoně 2014/15 budou 
žáci opět hrát taky v Liptále v kategorii starší žáci.

Je doopravdy smutné, že jsme se dočkali doby, kdy rodiče 
přestávají vést své děti k fotbalu. Každý rok je malých fotba-
listů míň a míň. Doufám, že se alespoň někteří rodiče zamyslí 
a v další sezoně budou na hřišti v Liptále opět hrát fotbal naši 
nejmenší. Zvlášť v době, kdy většina ostatních kroužků je 
dosti nákladná.            Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

V úterý 16. dubna se sjeli do Prahy 
čelní představitelé českého fot-
balu a funkcionáři z celé republiky. 
Slavnostně zde totiž byly osobnostem, 
které se zasloužily o rozvoj fotbalu, 
předány Ceny Judr. Václava Jíry. Mezi 
laureáty je také zástupce FK Liptál, 
dvaašedesátiletý Karel Březáček.

Rodák ze Vsetína Karel Březáček 
působí již téměř čtyři desítky let v Liptále. Nejprve za tamní 
fotbalový klub hrával a později se stal funkcionářem. „K fot-
balu mě přivedl otec, který se mu věnoval na Vsetíně a byl 
velkým fanouškem tamního celku. S fotbalem jsem tak 

začal právě zde, na vojně jsem hrával za Bohumín, pak 
opět za Vsetín a poté za Liptál, kde jsem zůstal dodnes,“ 
řekl Karel Březáček týdeníku Jalovec, který působí také jako 
člen komise Sportovně technické komise okresního fotba-
lového svazu. Cenu v podobě plakety a pamětního listu tak 
obdržel za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu. „Ocenění 
mne potěšilo, i když znám hodně funkcionářů, kteří by si 
je také zasloužili. Je to pro mě motivace, abych se fotbalu 
dál věnoval. Člověk se v důchodu navíc musí něčím bavit 
a fotbal je celoživotní láska,“ dodal Březáček s úsměvem. 
Navíc se přiznal, že do Liptálu pravidelně dojíždí ze Vsetína 
na kole a na stejném dopravním prostředkku absolvuje i ven-
kovní zápasy svého mužstva.       (Jalovec č. 18, 30.4.2013)
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Karel Březáček obdržel cenu za celoživotní rozvoj fotbalu

Přípravy na letošní třetí ročník fotbalového utkání Hořansko 
vs. Dolansko nezačínaly vůbec dobře. Přípravy kazilo velice 
chladné a deštivé počasí a proto byla akce nakonec odložena 
z původního termínu 1.6. na nový termín 15.6.2013. 

I letos byla odehrána dvě fotbalová utkání, a to zápas mu-
žů o pohár starostky obce a zápas žen o pohár místostarosty 
obce. V letošním ročníku byla provedena změna v pořadí zá-
pasů, a proto ve 14.00 hod nejprve vběhly na zelený trávník 
týmy žen. Holky obou mužstev vzaly zápas velice odpověd-
ně. Utkání se hrálo ve velice vysokém tempu, i když sluníčko 
neúprosně hřálo. Do utkání lépe vstoupil tým Hořanska, 
který měl také během zápasu více šancí a také se mu za celý 
zápas podařily vstřelit tři branky. Tým Dolanska měl také 
několik velice slibných gólových příležitostí, ale bohužel 
ani jedna neskončila v soupeřově síti. Po loňském vítězství 
týmu Dolanska letos vyhrálo utkání žen tým z HOŘANSKA 
konečným výsledkem 3:0.

Po ukončeném zápasu žen byl odehrán zápas mužů. 
Do utkání nastoupily týmy mužů pod vedení kapitánů: Aleš 
Melichařík (Dolansko) a Petr Daňa (Hořansko). Rivalita 
obou týmů byla zřejmá během celého dne. Zápas byl proto 
odehrán s velkým nasazením všech zúčastněných až do po-
slední minuty utkání. Letošní ročník byl velice vyrovnaný 
a dlouho byl stav utkání 0:0. V druhém poločase se podařilo 
týmu Dolanska vstřelit branku z kopačky Miroslava Beránka. 
Hořansko bojovalo do poslední minuty zápasu, ale ani jedna 
šance neskončila gólem. Po 90. minutách byl tedy vítězem 
fotbalového utkání mužů tým DOLANSKA, který zvítězil 
1:0.

Po celý den vládla úžasná atmosféra, počasí přálo a ná-
vštěvnost celé akce byla také velice slušná. Nechyběly bub-
ny, sirény, frkačky a děti povzbuzující tatínky i maminky. 
V rámci celého odpoledne byly v prostorách fotbalového 

hřiště zajištěny atrakce pro děti. Děti si mohly zajezdit na po-
nících, elektrických čtyřkolkách, zaskákat si na trampolíně 
nebo ve skákacím hradě či sklouznout se v 7,5m vysoké 
skluzavce. 

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Třetí ročník fotbalového utkání Hořansko vs. DolanskoSport - fotbal



Konečné tabulka - sezona 2012/2013
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pořadí tým zápasy + 0 - skóre body

1. Ratiboř 20 18 1 1 145:16 55

2. Ústí 20 14 0 6 65:35 42

3. Halenkov 20 11 2 7 74:48 35

4. Lačnov 20 7 2 11 46:76 23

5. Liptál 20 7 1 12 46:62 22

6. Lekovec 20 0 0 20 11:150 0

pořadí tým zápasy + 0 - skóre body

1. Ústí 16 14 2 0 103:20 44

2. Huslenky 16 10 1 5 75:40 31

3. Jarcová 16 7 1 8 48:50 22

4. Halenkov 16 3 2 11 28:69 11

5. Liptál 16 2 2 12 21:96 8

Konečná tabulka
Okresní přebor dorostu sk. A – sezona 2012/13

Konečná tabulka
Okresní přebor starší žáci sk. B – sezona 2012/13

7. Jarní babský volejbalový turnajZ volejbalu
Dne 27.4.2013 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Liptál již 

tradiční jarní babský turnaj.
Letos se zúčastnily 4 týmy: Ústí u Vsetína, Bystřička, 

Ratiboř a Liptál. Hráli jsme na dva hrané sety do 20 bodů 
systémem každý s každým.

Hrálo se ve výborné a bojovné atmosféře a všechny týmy 
byly nesmírně vyrovnané.

Nakonec jsme sečetli všechny body a pořádí bylo násle-
dující: na 4. místě se umístilo družstvo z Bystřičky, 3. místo 
patřilo Ratiboři, stříbrnou pozici vybojovaly domácí volejba-
listky a zvítězilo družstvo z Ústí.

Všem děkuji za účast, přeji hodně zdraví a SPORTU 
ZDAR!

Za KVN Liptál Radana Daňová

pořadí tým zápasy + 0 - skóre body

1. Huslenky A 26 18 2 6 64 : 38 56

2. Hutisko B 26 17 3 6 87 : 36 54

3. Podlesí B 26 14 2 10 79 : 58 44

4. Juřinka B 26 13 3 10 68 : 53 42

5. Lužná 26 13 3 10 92 : 66 42

6. Kateřinice B 26 11 6 9 48 : 49 39

7. Hošťálková 26 11 3 12 54 : 66 36

8. Leskovec 26 11 3 12 55 : 56 36

9. Lačnov 26 10 5 11 48 : 56 35

10. Ústí 26 11 1 14 46 : 61 34

11. Prlov 26 9 4 13 47 : 55 31

12. Liptál 26 10 1 15 55 : 81 31

13. Choryně B 26 8 5 13 50 : 73 29

14. Police 26 5 1 20 40 : 85 16

Konečná tabulka
III. třída muži – sezona 2012/13
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