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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 5 

ze dne 1. 7. 2015   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění v bodu 9 - revokace usne-
sení části bodu 09/04/15 z usnesení 
04/2015 - prodej pozemku parc. č. 
3365/20

- schvaluje zápis č. 4 ze dne 6.5.2015
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 4 ze dne 6.5.2015 
- bere na vědomí informace z jednání 

rady obce Liptál č. 7 ze dne 8.6.2015 
a č. 8 ze dne 22.6.2015  

- neschvaluje žádost pana Romana 
Freunda, Liptál, o odkoupení části 
pozemku parc. č. 2608/23 v k.ú. 
Liptál z důvodu ochranného pásma 
při zimní údržbě v návaznosti na 
zamítnuté žádosti ostatních občanů 
v ulici Sadová

- schvaluje žádost Miroslava Řezáče, 
Liptál, o směně části jeho pozemku 
parc. č. 3365/11 v k.ú. Liptál za část 
pozemku ve vlastnictví obce Liptál 
parc. č. 3365/5 v k.ú. Liptál s tím, 
že polovinu nákladů na pořízení 
geometrického plánu uhradí žadateli 
obec Liptál

- schvaluje zpracování ceny obvyklé 
pozemku parc. č. 3366/4 a části 
pozemků parc. č. 3968/3, 237 v k.ú. 
Liptál paní Ing. Ilonou Macháčovou

- schvaluje zpracování ceny obvyklé 
pozemku parc. č. 2696/3 v k.ú. Liptál 
paní Ing. Ilonou Macháčovou

- neschvaluje možnost prodeje pozemků 
parc. č. 2608/26, 2608/61 v k.ú. Liptál 
za účelem výstavby nových rodinných 
domů v ulici Sadová

- schvaluje revokaci usnesení části 
bodu 09/04/15 z usnesení ZO Liptál 
04/2015 týkající se prodeje pozemku 
parc. č. 3365/20 v k.ú. Liptál panu 
Lubomíru Šamánkovi, Janišov

- schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 3365/20 v k.ú. Liptál paní Janě 
Sušňové, Vsetín, za cenu 350,- Kč/
m2 za podmínky zákazu prodeje 
pozemku třetí osobě po dobu 10 let 
bez souhlasu obce Liptál

- bere na vědomí Závěrečný účet Sdru-
žení obcí mikroregionu Vsetínsko 
(SOMV) za rok 2014, Zprávu č. 
127/2014/KŘ o výsledku přezkoumání 
hospodaření SOMV, IČ: 70238880 
za rok 2014 a Zprávu revizní ko-
mise SOMV o výsledku kontroly 
hospodaření s majetkem SOMV a jeho 

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
finančními prostředky za rok 2014

- schvaluje Dodatek č. 01 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace na individuální 
projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední 
Morava číslo ÚRR D-2014/0215/
OKP ze dne 27.8.2014 k projektu 
„Revitalizace centra obce Liptál“

- schvaluje Řád ohlašovny požáru
- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 

Liptál na rok 2015 
- bere na vědomí informaci o průběhu 

realizace projektu Čistá řeka Bečva II 
a o zahájení prodeje trubního materiálu 
pro kanalizační přípojky v obci Liptál

- bere na vědomí informaci o zamítnutí 
dotace na přestěhování Mateřské školy 
do volného pavilonu Základní školy

- bere na vědomí informaci o vyvěšení 
moravské vlajky

- bere na vědomí informaci o možné 
dotaci na vybudování sběrného dvora

- bere na vědomí informaci o konání 
Husovské slavnosti dne 5.7.2015, 
kterou pořádá ČCE Liptál

- bere na vědomí tyto akce:
 11.7.2015 Hasičská pohárová soutěž
 15.8.2015 110 let založení SDH Liptál
 22.-24.8.2015 MFF 46. Liptálské 

slavnosti
- bere na vědomí návrh na vydání vy-

hlášky o dodržování nedělního klidu

USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 6 

ze dne 30. 9. 2015 
ZO Liptál: 
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění: v bodu 9 - revokace usnesení 
části bodu 09/05/15 z usnesení 05/2015 
- prodej pozemku parc. č. 3365/20

- schvaluje zápis č. 5 ze dne 1.7.2015
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 5 ze dne 1.7.2015 
- bere na vědomí informace z jednání 

rady obce Liptál č. 9 ze dne 3.8.2015 
a č. 10 ze dne 21.9.2015  

- schvaluje revokaci usnesení části 
bodu 09/05/15 z usnesení ZO Liptál 
05/2015 týkající se prodeje pozemku 
parc. č. 3365/20 v k.ú. Liptál paní 
Janě Sušňové, Vsetín

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/20 v k.ú. Liptál panu Zdeňku 
Juráňovi, Valašská Senice, za cenu 
350,- Kč/m2 za podmínky zákazu 
prodeje pozemku třetí osobě po dobu 
10 let bez souhlasu obce Liptál

- schvaluje prodej části pozemku parc. 

č. 3363/19 o výměře cca 30 m2 v k.ú. 
Liptál Patriku Skalickému, Liptál, 
za cenu 1,- Kč za podmínky, že veškeré 
další náklady spojené s převodem 
pozemku si bude žadatel hradit sám

- schvaluje směnu části pozemku parc. 
č. 3968/2 ve vlastnictví Jaroslavy 
Salisové, Liptál, za pozemky ve 
vlastnictví obce Liptál, a to parc. 
č. 3366/4 a část parc. č. 237, 
3968/3 v k.ú. Liptál s tím, že rozdíl 
v rozlohách pozemků paní Salisová 
uhradí v částce 200,- Kč/m2

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 2696/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Liptál panu Petru Daňovi, Liptál, 
za cenu 150,-  Kč/m2 za podmínky, že 
v rámci smlouvy bude zřízeno věcné 
břemeno vedení stávající inženýrské 
sítě (splašková a dešťová kanalizace) 
a žadatel uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem pozemku

- schvaluje koupi spoluvlastnického 
podílu v pozemcích parc. č. 1360, 
1361, 2135, 2236, 3712 v k.ú. Liptál 
od paní Bohuslavy Lažové, Vsetín, 
za cenu 5,- Kč/m2

- schvaluje Smlouvu o dílo č. 90205/15 
o odvozu a odstranění bioodpadu 
mezi Obcí Liptál a firmou Marius 
Pedersen a.s.

- pověřuje radu obce Liptál, aby 
vybrala nejvhodnější uchazeče do 
DPS Liptál

- schvaluje dotaci ve výši 30.000,- Kč 
pro občanské sdružení Ozvěny života 
na vydání knihy Dvacet let starostou, 
obci bude poskytnuto 30 ks výtisků 
této knihy a obec sdružení daruje 30 ks 
výtisků knihy Liptál včera a dnes

- schvaluje žádosti o proplacení fi-
nančních nákladů na opravu vozidel 
a vodovodního řadu, které byly po-
škozeny v rámci stavby kanalizace

- schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- 
Kč pro Diakonii Vsetín za poskytování 
služeb dvěma občanům obce Liptál

-  schvaluje prodej havarovaného vo-
zidla Renault Thalia firmě Ramach-
Auto s.r.o. za cenu 6.000,- Kč, kupující 
uhradí ekologickou daň a veškeré 
náklady spojené s převodem vozidla

- bere na vědomí, že obci Liptál nebyla 
přidělena dotace na víceúčelové hřiště

- schvaluje II. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2015 

- bere na vědomí informaci o průběhu 
realizace projektu Čistá řeka Bečva II

- bere na vědomí informaci o pozdějším 
vydání Liptálského zpravodaje.
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Liptál převzal Zlatou Europeu

Liptál získal cenu Zlatá Europea jako první vesnice v Evropě

Liptál – První vesnicí, která získa-
la Zlatou Europeu se nejen v České 
republice, ale i v Evropě stala va-
lašská vesnice Liptál. Valašská dědi-
na ji získala za dlouhodobý přínos 
a podporu umění a kultury. Vybrána 
byla ze čtyř nominovaných kandi-
dátů. Kromě Česka ze Slovenska, 
Švýcarska a Ukrajiny.

První vesnicí, která získala Zlatou 
Europeu se nejen v České republice, 
ale i v Evropě, se stala valašská vesnice 
Liptál. 

Cenu převzal starosta vesnice Milan 
Daňa z rukou prezidenta Evropské unie 
umění Petra Vašíčka. „Ocenění Liptálu 
je i dalším signálem pro veřejnost, 
co v současné době naše mezinárodní 
společnost považuje za nejdůležitější,“ 
dodal prezident Petr Vašíček.

Rozhodnutí o udělení ceny Liptálu 
se opíralo mimo jiné také o doporuče-
ní členů prezidia Gennadiye Bazayeva 
z Ukrajiny a Bernarda Luise Martina 
ze Švýcarska. Ten byl předání Zlaté 
Europey rovněž přítomen. „Oba Liptál 
znají jako vesnici s aktivním soužitím 
ve všech oblastech života,“ připomněl 
prezident jeden z konkrétních důvodů, 
proč se Liptál nositelem ocenění Zlatá 
Europea od neděle stal.

Zlatou Europeu zatím obdrželi:
Mikeli – Finsko 
Stuttgart a Deidesheim – Německo 
Žilina a Snina – Slovensko 
Praha - Horní Počernice 
Liptál – historicky první vesnice 

Dušan Póč, Valašský deník, 23.8.2015
Foto Josef Londa

Cenu Evropské unie umění Zlatá 
Europea dostala obec Liptál. A to 
za dlouhodobý přínos v oblasti kultury 
a rovněž za pomoc ostatním spolkům. 
Liptál je ve své kategorii první vesni-
cí v Evropě, která tuto cenu získala. 
Komise vesnici vybrala ze čtyř nomi-
novaných kandidátů. Mezi nimi bylo 
zastoupeno také Slovensko a Ukrajina.

Předání této významné ceny bylo na-
plánováno na letošní folklorní festival 
Liptalské slavnosti a to při jeho neděl-
ním galaprogramu. Významné ocenění 
bylo obci Liptál předáno prezidentem 
Evropské unie umění Petrem Vašíčkem 

a viceprezidentem Bernardem Luisem 
Martinem ze Švýcarska.

Ocenění, které obec získala, bylo 
uděleno za dlouhodobou práci v oblasti 
kultury, proto bylo na předávání ceny 
pozváno několik významných osobnos-
tí, kteří mají také zásluhu na této ceně. 
Pozváni byli bývali starostové Zdeněk 
Gerža, Jiří Blanarčík, Miroslav 
Vaculík a Věra Dostalová, včetně sou-
časného starosty. Další pozvaní byli 
z řad představitelů církve v naší obci 
a to Jaroslav Voda, Mgr. Jan Hudec, 
Mgr. Mária Jenčová, Tomáš Němeček 
a P. Ing. František Kuběna. Za oblast 

kultury byl pozván dlouholetý předse-
da Folklorního sdružení Lipta Liptál 
Ing. Ladislav Michálek. Všem výše 
jmenovaným byl také předán pamětní 
list k tomuto významnému dnu.

Obec Liptál se tedy již nyní mů-
že pyšnit druhým významným titulem. 
Po vesnici roku v roce 2006 je to dnes 
titul Zlatá Europea. Je to velké ocenění 
Liptálu a také všech dobrovolníků, kteří 
pracují v jednotlivých spolcích a utváří 
kulturní a sportovní dění v obci. Za to 
Vám všem patří velký dík.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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 Soutěž Vesnice roku slaví již 20 let

Kolaudace splaškové kanalizace ještě nemá přesný termín

Již 20 let je udělován v České repub-
lice titul Vesnice roku. Vesnice jsou 
hodnoceny v krajských kolech, po kte-
rých následuje celostátní kolo soutěže. 
V krajských kolech se udělují ocenění 
Zlatá stuha za vítězství v krajské kole, 
Bílá stuha za společenský život, Modrá 
stuha za práci s mládeží, Zelená stu-
ha za péči o zeleň a životní prostředí 
a Oranžová stuha za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu. Cílem sou-
těže Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost uskutečňovaní programů ob-
novy vesnic a upozornit širokou veřej-
nost na význam venkova.

Na konci srpna byla Obec Liptál 
pozvána do Českých Budějovic, kde se 
uskutečnil galavečer všech dvaceti ví-
tězů soutěže Vesnice roku. Při této pří-
ležitosti byl obci Liptál předán pamětní 
list k této významné ceně. Cena byla 
předána obci Liptál z rukou ministry-
ně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, 
ministra zemědělství Mariana Jurečky, 
předsedy Spolku pro obnovu venkova 
ČR Eduarda Kavaly a ředitele kancelá-
ře Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka.

Při této příležitosti byl také proveden 
křest nové knihy „20 let Vesnice roku 

v Programu obnovy venkova 1995 - 
2014“, kterou vydalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. Tato publikace je 
nyní zájemcům k dispozici na obec-
ním úřadě.

Jednalo se o příjemnou akci a velice 
mě těší, že jsem si mohl popovídat se 
starosty obcí, kteří získali titul Vesnice 
roku. Jsem rád a vážím si toho, že obec 
Liptál patří mezi těchto 20 vítězů.

Vítězové soutěže Vesnice roku 
1995 – 2014:

1995 Telnice, Jihomoravský kraj, 
1996 Vratěnín, Jihomoravský kraj, 1997 
Svatý Jan nad Malší, Jihočeský kraj, 

1998 Jiřetín nad Jedlovou, Ústecký 
kraj, 1999 Olešnice, Jihomoravský kraj, 
2000 Sloup, Jihomoravský kraj, 2001 
Kameničky, Pardubický kraj, 2002 
Nečtiny, Plzeňský kraj, 2003 Vilémov, 
Vysočina, 2004 Kovářov, Jihočeský 
kraj, 2005 Bořetice, Jihomoravský 
kraj, 2006 Liptál, Zlínský kraj, 2007 
Havlovice, Královéhradecký kraj, 2008 
Lidečko, Zlínský kraj, 2009 Tučín, 
Olomoucký kraj, 2010 Ratměřice, 
Středočeský kraj, 2011  Komňa, Zlínský 
kraj, 2012 Řepice, Jihočeský kraj, 2013 
Jeseník nad Odrou, Moravskoslezský 
kraj, 2014 Kateřinice, Zlínský kraj.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V současné době máme sice již stavbu 
splaškové kanalizace za námi, ale nyní 
jsou před námi práce spojené s papíro-
vým zprovozněním stavby, na jejímž 
konci je kolaudace akce. Bohužel při 
realizaci kanalizace muselo být prove-
deno několik změn, které byly vyvolá-
ny různými vlivy. Při těchto změnách 
došlo k dotčení jiných pozemků, které 
nebyly zapsány ve stavebním povole-
ní, proto nyní musíme ještě pracovat 
na tzv. dodatečném stavebním povole-
ní, které povolí stavbu dle skutečného 
zaměření stavby. Na základě těchto 
zjištění někteří naši občané podepi-
sovali dodatečně souhlasy se stavbou 
kanalizace. Jsem rád, že obec získa-
la všechny potřebné podpisy. Tento 
stejný problém je také v obci Lhota 
u Vsetína, kde musí dojít ke kolaudaci 
stavby ještě dříve než v Liptále, proto-
že se Liptál může napojit až na zkolau-
dovanou kanalizaci ve Lhotě u Vsetína. 

Tyto skutečnosti bohužel oddalují ter-
mín kolaudace na únor příštího roku. 
To je ale termín, kdy se již nepřed-
pokládá, že by se někdo z občanů 
mohl na kanalizaci připojit, z důvodu 
nepříznivého počasí. V žádosti o do-
tace jsme se zavázali, že projekt bude 
zkolaudován do 31.3.2016, přičemž 
vyhodnocení celého projektu, včetně 
nahlášení počtu připojených občanů je 
v červnu 2016. Doufám, že zima bude 
mírná a podaří se nám splnit množství 
připojených nemovitostí. Proto je pro 
Vás také do konce června výrazně 
finančně zvýhodněn trubní materiál 
pro kanalizační přípojku. Věřím, že se 
nám podaří splnit požadavek Evropské 
unie, která nám na kanalizaci poskytla 
dotaci a že bude na konci června 2016 
připojeno požadované množství maji-
telů nemovitostí a že naší obci nebude 
následně účtována penalizace za nespl-
něný úkol.

V rámci projektu ČŘBII byly ta-
ké zakoupeny fekální vozy, které bu-
dou od 1.1.2016 vyvážet odpadní vody 
z nenapojitelných nemovitostí naší ob-
ce. Jedná se o nemovitosti, které nemají 
možnost se na splaškovou kanalizaci 
připojit, protože k jejich nemovitosti 
nebyla kanalizace vybudována. Vývoz 
odpadních vod z těchto nemovitostí 
bude prováděn pouze za cenu stočného 
stejně jako u nemovitostí, které jsou 
řádně napojeny na splaškovou kanali-
zaci. I v tomto případě bude muset být 
uzavřen smluvní vztah s provozovate-
lem VaK Vsetín.  

Součástí tohoto čísla zpravodaje je 
vložená Žádost o zřízení kanalizační 
přípojky pro Vaše nemovitosti. Řiďte 
se prosím pokyny v dalším článku: 
„Postup při uzavírání smlouvy“.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Jak jste již byli informováni v minu-
lých číslech Liptálského zpravodaje, 
Obec Liptál nakoupila za zvýhodněné 
ceny kanalizační potrubí pro potřeby 
občanů na jejich domovní přípojky. 

Přechod z Vašeho stávajícího potrubí 
na nové průměru 150 mm si musí každý 
vlastník zakoupit sám, jelikož každý 
má stávající přípojku z různých materi-
álů a průměrů.

Občané mají možnost zakoupit si 
na Obecním úřadě Liptál potřebný 
materiál na základě projektu přípojky 

a zrealizovat si kanalizační přípojku 
již nyní, zvláště pokud chcete vy-
užít např. rozkopané zahrady apod. 
Prozatím ale nesmí dojít k propojení 

ze septiku nebo žumpy do nové ve-
řejné kanalizace. Propojení Vaší nové 
přípojky se stávajícím potrubím musí 
být provedeno až po kolaudaci hlavní 
kanalizační stoky, o které vás budeme 
informovat.           (JaVr)

Cena trubního materiálu

Položka Tuhost Cena, za kterou koupíte materiál od 
obecního úřadu

Potrubí DN 150
Délky v m: 0,5, 1, 2, 3, 5 SN4 80 Kč/m
Kolena 15°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 30°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 45°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 60°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Odbočka 150/150/45° SN8 130 Kč/ks

Kanalizační přípojky – prodej materiálu 
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Obec musela koupit nové služební auto

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.

Dotační investiční akce v roce 2016

Na konci měsíce července letošní-
ho roku měl místostarosta s obecním 
vozidlem Renault Thalia dopravní 
nehodu, při níž došlo naštěstí pou-
ze ke hmotné škodě na samotném 
vozidle. Cena opravy vozidla byla 
autorizovanými servisy předběžně 
vyčíslena na 80.000,- Kč. Renault 
Thalia sloužila obci 12 let, proto i je-
ho současná tržní hodnota v provo-
zuschopném stavu se pohybuje okolo 
30.000,- Kč. 

Vzhledem k velkým nákladům 
na opravu vozidla k jeho aktuální 
hodnotě se nakonec zastupitelé obce 

rozhodli, že se vozidlo pořídí nové 
s tím, že postačí nějaké menší vozidlo 
nižší střední třídy. Byla provedena 
poptávka všech dostupných automo-
bilových značek, z důvodu vyjednání 
co nejvýhodnějších cenových podmí-
nek. Při srovnání jednotlivých nabídek 
bylo vyhodnoceno, že nejvýhodnější 
cenu předložila automobilka Opel se 
svým vozidlem Opel Corsa za cenu 
259 tis. Kč. Při podpisu kupní smlou-
vy bylo zaplaceno 10% z ceny vozidla 
a zbytek bude hrazen úvěrem s délkou 
splácení 3 roky. 

V současnosti je nové vozidlo Opel 

Corsa plně využíváno a v nejbližší do-
bě bude pro lepší identifikaci opatřeno 
znakem naší obce.

Ing. Ondřej Vaculík
místostarosta obce Liptál

Dovolujeme si Vás požádat o pokácení 
a okleštění stromoví a jiných porostů v 
blízkosti elektrických rozvodných zaří-
zení v termínu

do 15. listopadu 2015.
Důvodem je zabezpečení bezpečného a 

spolehlivého provozování zařízení distri-
buční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, 
a.s., ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) 
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zá-

kon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění.

Při práci dodržujte bezpečné vzdále-
nosti od vodičů pod napětím uvedené 
v ČSN EN 50110-1 a na internetových 
stránkách www.cezdistribuce.cz.  Zásah, 
při kterém by mohla být ohrožena bez-
pečnost osob a funkčnost vedení, můžete 
provést pouze se souhlasem společnosti 
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Pokud ve shora uvedené lhůtě nepro-
vedete zásah, vstoupí společnost  ČEZ na 
dotčené pozemky a provede zásah s tím, 
že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou 
zklikvidovány a vytěžená dřevní hmota 
uložena na okraji ochranného pásma.

ČEZ Distribuce, a.s.,
Celé znění zveřejněno na www.liptal.

cz, úřední desce nebo je můžete získat na 
Obecním úřadě.

I když ještě dnes plně pracujeme 
na projektu splaškové kanalizace, je po-
třeba se již dívat i na rok 2016 a připravit 
investiční záměry, které by mohly být 
v tomto roce realizovány. Záměrů, které 
by mohly být uskutečněny, je mnoho. 
Bohužel většina projektů je z důvodu 
velké finanční náročnosti podmíněna zís-
káním dotačního titulu.

Dalším omezením je také množství 
dotačních titulů, které ne vždy jsou vy-
psány podle toho, co obec v danou chvíli 
potřebuje. První projekt, který připravu-
jeme na příští rok, se jmenuje „Sběrný 
dvůr Liptál“. Jedná se o realizaci nového 
sběrného místa u hasičské zbrojnice. Již 
nyní používané sběrné místo dostane 
nový vzhled. Zrealizuje se nové oplocení 
včetně dvou brán, tak aby mohl být sběr-
ný dvůr průjezdný. Bude zde zhotoven 
nový povrch dvora, kde budou umístěny 

kontejnery na tříděný, ale i nebezpečný 
odpad a také se počítá s realizací kame-
rového systému. Po dokončení projektu 
dojde ke zlepšení vzhledu tohoto místa, 
což si tato část středu obce určitě zaslou-
ží. Náklady projektu se budou pohybovat 
kolem 2,5 mil. Kč.

Dalším projektem, kterým se nyní nej-
více zabýváme, jsou chodníky do dolní 
části naší obce. S radostí můžu říct, že 
obec má nyní k dispozici již všechny 
potřebné podpisy k celé cca 2 km trase 
chodníků. Z toho důvodu jsme okamžitě 
podali stavebnímu úřadu Vsetín žádost 
o vydání územního rozhodnutí. Bohužel 
podmínkou podání žádosti, která končí 
již 15. ledna, je získání pravomocného 
stavebního povolení. I když jsou zákonné 
lhůty pro vydání povolení bohužel dlou-
hé, je zde ještě malá šance, že se tento 
šibeniční termín stihne a my úspěšně 

podáme žádost o dotaci. Náklady pro-
jektu v tuto chvíli ještě nejsou přesně 
známy, ale budou se pohybovat kolem 
10 mil. Kč.

Doufám, že se podaří v roce 2016 
získat alespoň nějakou dotaci a poda-
ří se nám zrealizovat projekty, o kte-
rých již tak dlouho mluvíme. Letošní 
rok totiž v získávání dotací nebyl moc 
úspěšný. Ministerstvo školství nám již 
potřetí zamítlo podpořit projekt na vý-
stavbu víceúčelového hřiště a také nám 
zamítlo žádost o dotaci na přestěhování 
mateřské školky do volného pavilonu 
základní školy. Třetím neúspěchem v le-
tošním roce bylo nepodpoření projektu 
na realizaci nové klubovny pro Folklorní 
sdružení Lipta Liptál, které jsme podali 
na ministerstvo pro místní rozvoj.

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál

Provoz veřejného osvětlení
Jelikož již máme v obci dokončeny 

výkopy a zemní práce po budování ka-
nalizace, není již nutné kvůli bezpečnosti 
svítit celou noc, jako tomu bylo doposud. 

Provoz  pouličního osvětlení v naší obci 
se tedy vrací do původního časového 
úseku - večer do 24 hodin a potom od 04 
h ráno, s úpravami  podle ročního období. 

Děkujeme občanům za pochopení. 
V případě nutnosti, při výjimečných 

příležitostech, velkých akcích v obci nebo 
z živelných příčin apod., bude režim ve-
řejného osvětlení samozřejmě uzpůsoben 
potřebám.             Jana Vráblíková

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pro vlastníky a uživatele dotčených pozemků
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPElNicE - PyTlE 
černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 x za 14 dní - LICHÝ TÝDEN
SVOZOVÝ DEN – ČTVRTEK ráno

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2015 

(tj. doklad o zaplacení), nebude mu popelnice vyvážena!
Klasické kulaté plechové a černé plastové popelnice je mož-
né zakoupit na obecním úřadě nebo v Informačním centru. 

PASEKY – odvoz 1 x za 14 dní - LICHÝ TÝDEN 
SVOZOVÝ DEN – PONDĚLÍ ráno 

Kdo na netříděný odpad používáte černé pytle, připravte je 
k přístupovým komunikacím raději už v neděli večer.

Svozová místa - pro paseky:
Hluboké – u Josefa Lukáše

Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků

Háj – u Kovařčíků č. 440
Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

Prosíme občany z těchto odlehlých částí obce, 
aby na svozová místa soustřeďovali pytle s odpady 

nanejvýš 1 den předem.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍR
modré pytle a modré kontejnery

 * 26.10. * 23.11. * 19.12.2015

Patří zde: noviny, časopisy, krabice, lepenka, karton, 
kancelářský papír a sešity

NEpatří zde: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASTY
žluté pytle a žluté kontejnery

* 9.11. * 7.12.2015

Patří zde: PET láhve, sáčky, folie, nádoby od saponátů, 
plastové kanystry, kýble, květináče, polystyren apod.

Nádoby stlačte, šetříte tak místo.
NEpatří zde: novodurové trubky a podlahové krytiny, 

obaly od chemikálií a nebezpečných látek.

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

Patří zde: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.
Kartony stlačte, šetříte tak místo.

Ke třídění těchto odpadů můžete využít oranžově označené 
popelnice, které jsou umístěny vedle stávajících zvonů na sklo. 

Nebo si můžete v IC nebo na OÚ vyzvednout oranžové 
plastové pytle.

Svoz odpadu Liptál 2015 TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“
* 30.11.2015

Patří zde: láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. 
NEpatří zde: porcelán, keramika, autosklo, 

drátěné sklo a zrcadla. 

TŘÍDĚNÝ ODPAD - ELEKTROZAŘÍZENÍ 
E-BOx - umístěn na OÚ Liptál

Na vyřazené drobné elektrozařízení je u vchodu do 
Obecního úřadu v Liptále umístěna sběrná nádoba. 

Do E-Boxu patří: drobné elektrospotřebiče – např. vyslou-
žilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové 

vybavení, apod.
Do E-Boxu NEPATŘÍ: zářivky a výbojky

TŘÍDĚNÝ ODPAD - baterie – náplně z tiskáren
–  boxy umístěny při vstupu na OÚ Liptál

TŘÍDĚNÝ ODPAD - BYTOVÝ TExTIL, ODĚVY, 
OBUV, HRAČKY – bílý kontejner

Kontejner je umístěn ve středu obce naproti 
hasičské zbrojnice u zámku.

V obci jsou trvale umístěny KONTEJNERy, 
do kterých lze průběžně odkládat 
skleněný odpad, papír a plasty: 

- v Dolansku u obchodu Jednota
- ve Středu obce u Hasičské zbrojnice (sběrný dvůr)

- v Hořansku před obchodem u Daňů a na Špici.

Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů ukládali 
pouze odpad, pro který jsou kontejnery určeny.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

 se uskuteční v sobotu 31.10.2015 

7:30 – 8:30 h u hasičské zbrojnice. 

Současně proběhne i sběr ELEKTROODPADU 
- organizují liptálští hasiči.

Další podrobnosti - plakáty, rozhlas, webové stránky obce.

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI v Liptále – září 2015
Evidovaní uchazeči: 55 (74 – leden 2015). 
Podíl nezaměstnanosti: 5,52 % (7,36 % - leden 2015).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín – nejvíce Branky 8,32 
%, nejméně Valašské Příkazy 2,43 %.

(Zdroj: Úřad práce, září 2015).

Z důvodu nemoci došlo ke zpoždění vydání toho čísla 
zpravodaje, za což se omlouváme a děkujeme za pochopení.
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Pozvánka Pro seniory
V sobotu 5. prosince 2015  ve 14.30 hodin zvou členové Komise pro občanské záležitosti při OÚ Liptál 

všechny seniory z naší obce do kulturního zařízení obecního úřadu na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S MIKULÁŠEM
Program a pohoštění je zajištěno – přijďte posedět !!!

PLÁN  AKCÍ  V  LIPTÁLE  2015

Změna programu vyhrazena !
Zkratky:
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál, TJ 
– areál TJ – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice, MS Brdisko – Myslivecké sdružení Brdisko

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

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
od 01.09. 
do 30.06. čt Zumba 18-19 M. Baťová KZ Liptál

od 01.09. 
do 30.06 čt Volejbal 19:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ

27.10. út Pochod broučků ZŠ a OÚ Liptál obec

31.10. so Svoz nebezpečných odpadů, elektroodpadů 07:30 
– 8:30 

OÚ Liptál,
SDH Liptál u HZ

06.11.
až 

08.11.

pá
so
ne Soustředění mažoretky Zlín Mažoretky Zlín KZ, klubovna

14.11. so Seminář - odzemek 09:00 ValFoS, P. Dobrovolný, 
A. Čalová KZ, klubovna

28.11. ne Vánoční jarmark 14:00 ZŠ Liptál KA

28.11. pá Rozsvícení vánočního stromu a betlému 16:30 Obec Liptál, ZŠ Liptál před OÚ

29.11. ne Adventní koncert 15:30 ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE

05.12. so 16. Mikulášská jízda 2015 14:00 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec

05.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, Obec Liptál KZ

06.12. ne Vánoční posezení u cimbálu 15:00 FoS Lipta KZ 

10.12. čt Besídka DDaZŠ Liptál 15:00 DDaZŠ Liptál KZ

12.12. so 12. Mikulášský volejbalový turnaj 
smíšených družstev 2015 16:00 Klub volejbalových nadšenců 

Liptál
Tělocvična ZŠ 

Liptál
17.12. čt Vánoční koncert ZUŠ Morava 16:00 ZUŠ Morava KZ

26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK TJ Start Lipta Liptál KZ
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NástěNNý kaleNdář liptál 2016
I pro rok 2016 připravuje pan Josef Londa vydání nástěnného kalendáře s fotografiemi z Liptálu. 

Přesné podrobnosti nám zatím nejsou známy, ale měl by být velikosti A3 (větší, než letos). 
K dostání by měl být v prosinci na Obecním úřadě Liptál nebo u pana Londy. 

Pokud budete mít zájem, dlouho neotálejte, počet výtisků je omezen. 

Liptálské Slůnění 2015 pro NADĚJI
Letošní 5. ročník benefičního festivalu jsme se rozhodli 

udělat místo na konci, tak na začátku prázdnin, a to v pátek 
26. června 2015. I když i v tomto termínu není o akce nou-
ze, ukázalo se, že nám tato změna prospěla. Přece jen léto 
začíná, a i když počasí ovlivnit nemůžeme, tak nám vyšlo 
parádně a slunce nám slůnilo.

A jelikož dětem končil školní rok, tak jsme se rozhodli 
udělat i něco pro ně. Pozvali jsme ochotnický divadelní 
spolek Slušovice, který v 15:00 hodin zahrál pohádku „Kluk 
z plakátu“. Přišly děti z místní školky a školy, ale jak se říká, 
i přespolní. Děti vytvořily výbornou atmosféru a herci podali 
perfektní výkon. Navzájem všichni spolupracovali a doplňo-
vali se. Pro všechny bylo připraveno  občerstvení, jak pro děti 
tak pro jejich doprovod a ostatní návštěvníky.

  Ale to už mezitím přijel zvukař Dušan Trličík a začal 
chystat zvuk pro samotný festival, který měl začít v 18:00 
hodin. Vše se stihlo a tak chvíli po šesté spustila svůj heavy 
metal skupina Donor. I přes zatím malý počet návštěvníků 
sklidila potlesk od pár nadšenců. Po nich nastoupila skupina 
Shape the Cat, která hrála na Slůnění již po čtvrté v různých 
sestavách a bylo poznat, že stálí návštěvníci už je znají. 
A v tom je i podstata celého festivalu. Lidé pochopili, že 
když přijdou a svou účastí a konzumací podpoří dobrou věc, 
tak se u toho mohou dobře bavit. Ale letos se objevilo i hod-
ně nových lidí z okolí. Za to můžeme poděkovat dalším sku-
pinám a to Cimentu a Vysokému Napětí. Cimenti jsou prostě 
legenda valašského rocku a opět nezklamali své početné fa-
noušky. Po nich se areál ponořil do tmy, aby svou ohňovou 
show předvedl Zdenek Minařík alias „Ohně Helmer“ a lidi 
jeho vystoupení povzbuzovali potleskem a jásotem. Jakmile 
se světla opět rozsvítila, tak spustilo svůj ska-punk Vysoké 
Napětí a opravdu celý parket poskakoval. Prostě tato hudba 
nemůže nechat nikoho chladným. A na závěrečný set nastou-
pil DJ Puclík, jinak zpěvák skupiny Black Adder z Valmezu. 
Ten svými reprodukovanými songy roztančil různé skupinky 
návštěvníků.

Na různorodosti hudby je koneckonců postavená celá 
dramaturgie festivalu. Ale nejen hudby ale i jídla a pití. Jen 
ve zkratce vyjmenujme: točené pivo a limonády, nealko mo-
jito, víno i lihoviny. Dále na jídlo hovězí guláš, uzená žebra 
a kabanos, párky v rohlíku, bramboráky, palačinky a různé 
sladkosti. No, prostě snažíme se připravit toho co nejvíc, aby 
si každý vybral a i konzumací nás podpořil ve prospěch úspě-
chu akce. A budeme se o to snažit zas příští rok v podobném 
duchu i termínu.

No a nakonec to HLAVNÍ o co šlo. I letošní zisk věnu-
jeme vsetínské organizaci NADĚJE, která provozuje denní 
stacionáře pro různě postižené lidi ve střediscích Rokytnice 
a Sychrov. Letos se jedná o částku 35 400,Kč ,kterou si roz-
dělí mezi obě střediska rovným dílem.

Na závěr chci poděkovat všem účinkujícím, zvukaři, ka-
marádům ve stáncích a lidem, kteří přišli tuto akci podpořit. 
Také Obci Liptál a Fotbalovému klubu Liptál, pod jehož 
hlavičkou akci organizujeme. Všem rovným dílem, protože 
jedni bez druhých by nic nedokázali. Ještě jednou velký DÍK 
a příští rok na shledanou.

                                                                Jara Londa
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I. LIPTÁLSKÝ GULÁŠFEST
V současné době se provádějí v naší obci jedny z posled-

ních prací na kanalizaci v rámci projektu ČŘB II. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o doposud největší investiční akci naší 
obce, kdy její rozsah značně po dobu téměř dvou let omezo-
val a ještě chvíli bude omezovat klidné soužití v naší obci, 
rozhodlo se vedení obce, že uspořádá pro všechny občany 
za jejich trpělivost společenskou akci, při které by příjemně 
strávili svůj čas, I. Liptálský gulášfest, samozřejmě s gulá-
šem zdarma a s vyhlášením nejlepšího liptálského guláše 
v roce 2015.  

Pro co možné nejpříznivější počasí se stanovil termín 
na třetí sobotu v září. Oslovili jsme několik známých „guláš-
níků“ a poté, co se mezi občany rozkřiklo, že se akce chystá, 
sami se přihlásili další odborníci na vaření guláše. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první akci tohoto charakteru a netušili 
jsme, jaká bude účast a celkový zájem, stanovila se kapacita 
„gulášníků“ na sedm s podmínkou, že každý mistr navaří 
plný kotel. Po zhodnocení celé akce nás mrzí, že se soutěže 
nakonec nezúčastnili všichni, kteří zájem projevili. Věřím, 
že v dalším ročníku se vyhoví všem zájemcům, kteří budou 
moci předvést své kuchařské umění. 

O hudební a taneční zábavu se postarala dechová hudba 
Liptalanka a ve večerních hodinách hudební skupina 1+1. 

Pro děti byl připraven skákací hrad a jízda na koních. Těm, 
co nestačily guláše, bylo možné dosytit své žaludky párkem 
v rohlíku a dalšími pochutinami. Samozřejmě nechybělo ani 
pivo.

A teď už k samotné akci. I přesto, 
že její začátek byl v 15:00 hodin, 
připravovali se někteří mistři společně 
se svými pomocníky u svých kotlů 
již od osmi hodin rána. Počasí bylo 
přívětivé, mírně pod mrakem a mezi 
„rivaly“ panovala přátelská nálada, 
která se podporovala slivovičkou a pi-
vem. Jak jsem již uvedl, soutěžilo 
sedm gulášníků. Jednalo se o Jana 
Vaculíka, Vladimíra Škrabánka st., 
Mirka Chmelaře s Pavlem Výchopněm, 
Pavla Londu, Jiřího Kašpárka, Filipa 
Tomance a Ladislava Kováče. Jako 
první viděli dno svého kotle Mirek 
Chmelař a Pavel Výchopeň a to už ko-
lem sedmnácté hodiny. I dalších míst 
pro ochutnání guláše velice rychle 

ubývalo a kolem 18:30 už téměř žádný guláš nebyl. Během 
ochutnávky měl možnost každý dát svůj hlas svému favo-
ritovi. Po sečtení hlasů proběhlo kolem devatenácté hodiny 
oficiální vyhlášení historicky prvního nejlepšího liptálského 
gulášníka, nejen za rok 2015. I když rozdíly při součtech hla-
sů jednotlivých mistrů byly velice malé, nakonec se vítězem 
stal Ladislav Kováč. Vzhledem k přívětivému počasí, pokra-
čovala volná zábava za doprovodu hudební skupiny 1+1 až 
do jedné hodiny rána.

Jsem velice rád, že účast byla na I. Liptálském gulášfestu 
hojná a že i ohlasy byly pozitivní. Pokud bude v příštích 
letech o pokračování akce zájem, myslím si, že by se mohla 
do Liptálu dostat další pravidelná kulturní akce, která bude 
nám všem zpříjemňovat životy.

V závěru bych chtěl ještě jednou pogratulovat vítězi 
I. Liptálského gulášfestu, panu Ladislavu Kováčovi, a velice 
poděkovat všem gulášníkům za předvedení svého umění, 
kterým vytvořili příjemnou a pozitivní atmosféru. Dále bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se na pořádání celé akce podíleli 
a to jak z oblasti provozní, tak kulturní, protože bez Vás 
všech by to určitě nešlo, děkuji!

Foto Jana Vráblíková ml. Více fotografií naleznete na we-
bových stánkách obce www.liptal.cz – Fotogalerie.

Ing. Ondřej Vaculík
místostarosta obce Liptál
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Karlovice patřily gurmánům 

Menu a drink pro první dámu připravili 
studenti hotelové školy ze Zlína

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Zlín – Nejdříve Střední hotelová 
škola ve Zlíně, pak Mateřská škola 
Štefánikova. První dáma druhý den 
své návštěvy věnovala dětem a dospí-
vajícím. „Pro školu je to určitě pocta, 
že si manželka prezidenta republiky 
vybrala právě naši střední hotelovou 
školu. Žáci obsluhovali ve středu pana 
prezidenta, který byl s jejich výkonem 
spokojený. Studenti si pro první dámu 
připravovali menu a barmanské vy-
stoupení," přiblížila ředitelka zlínské 
hotelovky Hana Palacká.

Na závěr své zastávky v hotelové 
škole se první dáma podepsala do 
pamětní knihy. Jako dar na památku 
zde obdržela také sadu nádobí a deko-
rativní talíř.

„Určitě je to velmi dobrá zkuše-
nost. Nikdy jsem takovou příležitost 
nedostala, takže je to skvělý zážitek. 
Měla jsem ale ohromnou trému,“ 
svěřila se studentka Eva Urbanová – 
z Liptálu, která jí předávala kytičku. 
Její spolužák David Ryška dodal, že 
se na příjezd první dámy připravovali 
zhruba tři týdny. „Paní Zemanová mi 
přišla moc sympatická, také jsem 

měl trochu trému, ale zvládli jsme 
to,“ přiznal. Další čtvrteční zastávkou 
paní Ivany Zemanové pak byla mateř-
ská školka na Štefánikově ulici. 

Návštěvami zlínských škol na roz-
díl od jejího manžela oficiální část 

programu ve Zlínském kraji Ivaně 
Zemanové skončila. V regionu však 
ještě zůstává, ale její program se nese 
v soukromém duchu.

Zdroj: Valašský deník, 15.10.2015, 
Denisa Spurná, foto Jiří Kopáč

Velké Karlovice – Soutěž o nejlepší 
valašský frgál a od loňského roku také 
klání o nejlepší klobásu jsou zpes-
třením Karlovského gastrofestivalu, 
který se letos posedmé konal v údolí 
Léskové ve Velkých Karlovicích.

Soutěž o nejlepší klobásu se kona-
la v sobotu 3. října v Penzionu Pod 
Pralesem a letos se do ní přihlásilo dva-
náct účastníků se sedmnácti vzorky. Tři 
z nich byly od profesionálních řezníků, 
čtrnáct od samovýrobců – amatérů. 

Pětičlenná porota složená z odborní-
ků v oblasti gastronomie a hotelnictví, 
v jejímž čele zasedl šéfkuchař gastro 
týmu Bidvest Tomáš Avrat, vzorky hod-
notila anonymně.

Body se přidělovaly nejen za chuť, 
ale také vůni, povrchový vzhled, kon-
zistence či vzhled nákroje a vypraco-
vání, jedním z kritérií bylo i takzvané 
hodnocení za tepla.

Nejvíce porotcům zachutnala klobása 
amatérského výrobce Alana Valentoviče 
z Přerova. Druhý skončil Petr Valchář 
z Liptálu a třetí Jiří Staněk z Kateřinic. 
Z profesionálních výrobců si v celko-
vém hodnocení nejlépe vedl loňský 
vítěz Jaroslav Singer ze Lhotska.

Druhá soutěž – o nejlepší frgál – se 
konala v neděli. Sedm porotců letos 
hodnotilo 68 koláčů různých náplní. 
„Nejvíc bylo jako vždy tvarohových, 
hruškových a makových. Z méně čas-
tých příchutí tu byla rebarbora a zelí, 
poprvé jsme měli frgál z fíků,“ uvedla 
Zuzana Vašutová, vedoucí Spa hotelu 
Lanterna, který soutěž pořádá.

V čele poroty jako každý rok zasedl 
Ladislav Frgal. Posouzení všech koláčů 
porotě zabralo tři hodiny, práci porot-
ce si letos vyzkoušel také herec Jan 
Budař. 

Pečení frgálů je na Valašsku spíše 
doménou žen, vítězství si ale letos od-

vezl muž – sedmadvacetiletý Zdeněk 
Filák z Francovy Lhoty, který je profesí 
instalatér.

Soutěž frgálů je tradičně vrcholem 
Karlovského gastrofestivalu. Podle prv-
ních odhadů pořadatelů festival za ví-
kend navštívilo na 40 tisíc lidí, až o 10 
tisíc víc než loni.

Panu Petru Valchářovi gratulujeme 
a příští rok přejeme vítězství!

Zdroj: Valašský deník, 4.10.2015, 
Michal Burda
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Společenská kronika
ŽiVOTNÍ JUBilEA

ŘÍJEN, liSTOPAD, PROSiNEc 2015
60 let
říjen  Matějů Pavel, Dolansko
prosinec Kleska Zdeněk, Střed
  Kolek Rostislav, Pod Hranicí

65 let
říjen  Mrnuštík Pavel, Na Špici

70 let
říjen  Michálková Lydie, Lopuník
  Řezáč Vladimír, Pusté
  Výchopeň Miroslav, Dolansko
  Rusová Natálie, Háj, Austrálie
  
75 let
listopad  Zavrtáková Ludmila, Kopřivné
  Chmelař Jan, Na Špici
  Vaculík Zdeněk, Spálíky
  Fialová Vlasta, Sadová
prosinec Migdal Josef, Lůžko 

80 let
prosinec Kašpárková Anežka, Dolansko
  Fendrych Jaroslav, Na Hranici

81 let
říjen  Vaculíková Zdeňka, Střed
listopad  Oravec Ludvík, Střed

82 let
prosinec Šťastný Josef, Střed

83 let
listopad  Geržová Marie, Hořansko

84 let
říjen  Matějů Lydie, Dolansko
  Ptáčková Blanka, Dolansko
  Srněnská Marie, Střed 

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

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

87 let
listopad  Svoboda Emil, Na Špici

88 let
listopad  Krumpoch Vladimír, Dolansko

91 let
listopad  Mrnuštík Jan, Škurňův dvůr
  Vaculíková Lydie, Hořansko

92 let
říjen  Běťáková Marta, Dolansko

100 let
říjen  Miková Julie, Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘIHLÁŠENI
červenec Januš Radek, Sadová
 Budil Petr, Budilová Božena, Na Špici
srpen Hroch Tomáš, Na Špici

SŇATKY
srpen Šťastná Michaela, Střed + Baťa Martin
 Vrlová Kateřina, Výpusta + Dim Jonathan 

ODHLÁŠENI 
červen Ordeltová Lenka, Skládaný Samien, 

Skládaný Nikolas Herbert, Lůžko
červenec Burdík Lukáš, Hořansko

NAROZENI
květen Škrabánková Kristína, Na Špici
 Dorotíková Gabriela Rose, Lůžko
srpen Kovář Kristian, Dolansko
září  Martinů Barbora, Na Špici

Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚMRTÍ 
červen Mrnuštíková Ludmila, Dolansko
červenec Zgarba Vladislav, Dolansko
 Smilek Milan, Dolansko
srpen Matějů Františka, Dolansko
 Chmelařová Anežka, Hořansko
 Štajnerová Marie, Střed
září Němeček Josef, Střed

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONICE

V souvislosti se změnami v zákoně o evidenci obyvatel se 
omlouváme za případné nepřesnosti a i nadále Vás prosíme, 
abyste nám nastalé změny - sňatky, odhlášení, narození, 
úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, abychom je mohli přesně 
zanést do evidence obyvatel a mohli z nich dále čerpat  – 
např. vítaní občánků, další zpravodaj, apod. Děkujeme za 
pochopení.                             

Jana Vráblíková
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vzPomínky
Za vše, co vykonal,
klidu sobě nedopřál.
Pracoval vždy do únavy,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 28. července 2015 jsme si připomněli 
nedožitých 65 let našeho bratra, pana 

Miroslava Řezníka z Liptálu č. 342.

Zároveň 11.8.2015 jsme si připomněli 1. smutné výročí, kdy 
nás náhle a nečekaně navždy opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku děkují 
sourozenci František, Marie a Věra s rodinami. 

Kdo Vás znal, vzpomene,
kdo Vás měl rád, nezapomene.
Vzpomínky na Vás krásné máme,
které si po celý život uchováme.

Dne 10. prosince 2015 si připomeneme 22 let 
od úmrtí naší maminky a babičky, paní

Anežky Kovařčíkové z Liptálu č. 40.

Dne 24. září 2015 jsme vzpomněli 25 let 
od úmrtí jejího manžela, našeho tatínka a 
dědečka, pana

Jaroslava Kovařčíka z Liptálu č. 40.

Vzpomínají dcery Jana a Alena s rodinami. 

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát,
utichlo, zmlklo, šlo už spát…

Dne 16. října 2015 by se dožila 80 let paní

Marie Valchářová z Liptálu č. 96.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Josef, dcery 
a synové s rodinami.
Jak krásně by bylo tento den Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

Z Obecní knihovny Liptál
V novém školním roce jsme v liptálské knihovně opět 

přivítali žáky druhé třídy s paní učitelkou Ildžovou. Hodina 
čtení v knihovně uběhla jako voda, děti vrátily knížky, které 
přečetly přes prázdniny a vypůjčily si nové. 

V říjnu přibydou do knihovny knižní novinky a proběhne 
výměna podzimního cirkulačního souboru.

Webové stránky knihovny: 
www.liptal.knihovna.info  

OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA 15 – 17 HOD
PÁTEK  15 – 17 HOD

Alena Malčíková, knihovnice
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❁

BLAHOPŘÁNÍ – 100 LET
Čas - ten pořád někam spěchá mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky...

V těchto dnech, 16. října 2015, se dožívá velmi 
významného životního jubilea – 100 let 

 naše spoluobčanka, paní 

Julie Miková – z Výpusty.

Narodila se v roce 1915 v Liptále 
rodičům Pavlu Mikovi a Rozíně, za svobodna 

Němcové, pochází ze šesti sourozenců.
Z toho dva mladší (93 a 95 let) 

ji přijeli osobně popřát.

Jménem Obecního úřadu Liptál, 
Zastupitelstva obce Liptál, komise pro 

občanské záležitosti, a jistě i Vás všech občanů, 
přejeme Vám, paní Miková, hodně pohody, 

životního optimismu, a abyste se ve Vaší velké 
skromnosti těšila co nejdéle dobrému zdraví 

a spokojenosti. 

K životnímu jubileu Vám přejeme
náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,

vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.

Radost a štěstí ať Vás provází,
zdravíčko ať Vám neschází,

rodina ať Vás miluje
a na oplátku Vy zas je.

Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj ve Vaší duši,

co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.

A Váš milý úsměv na tváři,
ať se denně rozzáří.

Paní Julii Mikové byli popřát k tomuto obdivuhodnému jubileu 100 let i zástupci obce, starosta Ing. Milan Daňa, 
místostarosta  Ing. Ondřej Vaculík. Dále pak členka komise pro občanské záležitosti při ZO Liptál, a zároveň také neteř 
paní Mikové, slečna Zdeňka Miková.

S gratulací neopomněli přijít na tuto významnou událost ani zástupci města Vsetína. Za Okresní správu sociálního 
zabezpečení přijely paní Mikové popřát paní Jaroslava Martinková, vedoucí důchodového oddělení, a paní Ludmila 
Pekarová, pracovnice téhož oddělení.

Paní Miková se zkušeně a bez zaváhání podepsala i do pamětní knihy obce spolu s gratulanty a jen si s elánem posteskla, 
že už jí tak neslouží zrak a sluch, jako dřív. A se svou přirozenou skromností poděkovala za dary, které gratulanti 
přinesli, slovy: „To jste si neměli dělat škodu.“
        Jana Vráblíková, foto Jana Vráblíková ml.

❁ ❁

❁ ❁

❁ ❁ ❁

❁ ❁ ❁
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Jan Hus shlíží na Valašsko z Prženských pasek

ČCE LIPTÁL 600 let od upálení Mistra Jana Husa
Dne 5. července 2015 se na evan-

gelické farní zahradě v Liptále usku-
tečnila vzpomínka na mučedníka 
a svědka víry Mistra Jana Husa.

 
Hlavním řečníkem byl luterský fa-

rář v Brně a redaktor Radia Proglas 
Rev. Jaroslav Kratka.

Promluvil o Husově odkazu pro dnešek. Husův nadčasový 
životní odkaz nás nemá rozdělovat, ale spojovat ve společ-
ném zápasu o opravdové lidství, o hledání smyslu života, 
ne v materiálních věcech, ale v tom, co náš život přesahuje, 
v Bohu. 

A k tomu samému nás povzbudil ve svém pozdravu i se-
nátor a starosta města Vsetín Jiří Čunek, který přijal pozvání 
na toto setkání a převzal nad ním záštitu. Ve svém velice 
srdečném projevu zavzpomínal na jak evangelickou, tak ka-

tolickou zbožnost svých předků, díky kterým dostal do vínku 
nejenom víru v Boha, ale i výchovu k ekumenizmu.

Ve stejném duchu zazněla i slova bratra faráře Jaroslava 
Vody, který přítomné povzbudil ke vzájemné lásce a snášen-
livosti, což je svědectvím opravdového křesťanství.

Místní evangelická mládež vystoupila s krásným progra-
mem, hudebním i dramatickým.

Svým zpěvem nás doprovázel také místní pěvecký sbor pod 
vedením p. Hany Vaculíkové a dechová hudba Liptalanka.

I když bylo velmi horko, nechybělo ani symbolické zapá-
lení hranice. Kéž by takto hořelo i naše srdce ohněm Boží 
lásky a neslo by tak dále křesťanské hodnoty a naději pro náš 
národ, Europu, i celý svět. 

Dnes jsme to my, kdo píše dějiny našeho národa – a jaké 
budou, to záleží na každém z nás.

Mária Jenčová, farářka ČCE Liptál 

Prženské paseky mají novou dominantu.    

U příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa byl 
ve sváteční pondělí 6. července 2015 odhalen památník věno-
vaný tomuto našemu nejvýznamnějšímu teologovi.

Autorem pomníku se sochou vysokou asi 2,6 metru je 
místní sochař Jaroslav Svozil. Vztyčit ji zde nechal mecenáš 
Jan Odstrčil. „Myšlenkou vytvořit památník k 600. výročí 

úmrtí Mistra Jana Husa jsem se zabýval asi 8 let. Jelikož 
bydlím v Meziříčí, původně jsem zvažoval, že bych jej nechal 
postavit zde. Nakonec ale zvítězily Prženské paseky, které 
mám rád a kde mám také chalupu,“ svěřil se Jalovci Jan 
Odstrčil a pokračoval: „Mistrova podoba je invencí autora 
sochy a mého kamaráda Jaroslava Svozila. Inspirací nám byl 
obraz Václava Brožíka – Mistr Jan Hus před koncilem kost-
nickým, který je k vidění na staroměstské radnici v Praze.“  

(Jalovec č. 29, 14.7.2015)

Další aktuality o dění ve sboru naleznete na www.liptal.evangnet.cz
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Poděkování hasičůmZe Základní školy Liptál
V sobotu dne 15. srpna 2015 osla-

vili liptálští hasiči 110 let od svého 
založení v Liptále. Kdyby mohl pan 
učitel Plachý – jejich zakladatel - sle-
dovat jejich práci i tyto oslavy, jistě 
by byl na ně pyšný. Stejně tak i já 
jako ředitelka školy s obdivem a úctou 
sleduji, kolik volného času, námahy 
a s tím spojeného duševního vypětí 
jsou ochotni věnovat práci pro svou 
obec. 

Za téměř dvacetileté působení 
ve funkci ředitelky školy si nepama-
tuji, že by někdy odmítli naši žádost 
o pomoc. Dostavili se odvětrat za-
kouřenou kotelnu, přišli na kontrolu 
budovy, pomohli čistit kanály i hřiště, 
pravidelně se podíleli na našich pod-
zimních dnech branné výchovy, pomá-
hali při mimoškolních akcích o sobo-
tách či nedělích, dodali zdroj energie, 
abychom mohli hrát divadlo, ….

Zkrátka přišli ve všední den dopo-
ledne i v sobotu večer. Nevím, jak si 
to mohli dovolit. Mají své rodiny, cho-
dí do práce, přesto nikdy neřekli ne. 

Za pomoc škole, za svou práci 
s mládeží, za práci pro místní oby-
vatele, za jejich nemalý příspěvek 
ke kulturnímu životu obce i za pomoc 
při záchraně majetku i životů jim patří 
velký dík. 

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

Vážení spoluobčané, rodiče a děti, 
na začátku roku, v prvním letoš-

ním zpravodaji, jsme vás informovali 
o záměru založit v naší obci pro děti 
(i další zájemce) šachový kroužek. 
K naší velké radosti byl o kroužek 
zájem a my jsme mohli v novém škol-
ním roce tento kroužek založit. První 
setkání se uskutečnilo dne 21. 9. 2015 
v prostorách Základní školy Liptál, 
kde máme k dispozici jednu učebnu, 
ze které bychom chtěli časem vybudo-
vat důstojné prostory pro učení a hraní 
šachu.

Šachový kroužek navštěvuje celkem 
11 dětí a vede jej náš spoluobčan, pan 
Milan Čokavec. Hráčům je k dispo-
zici 6 ks profesionálních šachovnic 
a figur, které jsme zakoupili za cenu 
4 797,- Kč. Do naší učebny v brzké 
době přibude magnetická šachová ta-
bule, na které bude možno názorně 
předvádět různé šachové partie. Tuto 

tabuli získáme jen díky ochotě a ši-
kovnosti lidí, kteří náš kroužek mají 
zájem podporovat, a věříme, že v do-
bě, kdy toto čtete, ji již budeme mít. 
Dále bychom chtěli pořídit i šachové 
hodiny, aby si naše děti mohly užít 
atmosféru profesionálních šachových 
turnajů. Již dnes máme dotazy z okol-
ních obcí, zda bude možnost nějakých 
vzájemných turnajů. Bohužel, zatím 
je odmítáme, protože nejdříve musíme 
děti naučit šachy hrát a nikoliv jen 
tahat figurami.

První setkání ukázalo, kdo už šachy 
hrál a kdo je nikdy neviděl, proto by-
lo věnováno představení hry, ukázce 
tahů jednotlivými figurami. Následně 
byly děti rozděleny dle úrovně zna-
lostí. Ti nezkušení byli zprvu nesmělí 
a nejistí, ale druhé setkání ukázalo, že 
jsou učenliví a schopní. Zkušenější si 
mysleli, že šachy hrát umí, ale ve sku-
tečnosti se ukázalo, že sice umí tahat 
figurami, ale neznají strategii, ani 
hlavní smysl hry šachy. Respektive 

znají a taktiku mají, ale jejich hlavním 
cílem je v první řadě totálně rozdrtit 
protivníka a připravit jej o všechny 
figury a teprve následně dát králi 
mat. Nicméně toto všechno je dobrým 
základem pro to, aby se děti naučily 
různým zahájením hry a strategiím 
a mohly hrát šachy na profesionální 
úrovni. Třeba se časem dočkáme re-
prezentace naší obce i na nějakých 
turnajích a vyšších soutěžích.

Za Šachový kroužek Liptál a Sdru-
žení rodičů při ZŠ Liptál

Radim Chmelař

Šachový kroužek

Naše škola se zapojila 
do mezinárodního pro-
jektu partnerství škol 
Erasmus+ se zkráceným 

názvem  HOME. Pojem domov se zde 
stává ústředním tématem spoluprá-
ce. Budeme si všímat bytové kultury, 
domů, v nichž se žilo v minulosti, 
podíváme se, jak žili slavní ve svých 
domech. Každá země ukáže také ori-
ginální a neobvyklé domy a všichni 
se nakonec zaměříme na domy bu-
doucnosti. 

Vzhledem k tomu, že budeme spo-
lupracovat se školami z Turecka, 
Chorvatska, Litvy a Rumunska, dá se 
očekávat, že každé téma bude zpra-
cováno jinak s ohledem na místní ži-

votní podmínky i kulturní zvyklosti. 
Spolupráce bude probíhat v jazyku 
anglickém, všechny výstupy /kresby, 
fotografie, videa/ musí být popsány 
a namluveny anglicky. A to není vše, 
co od projektu očekáváme.

Projekt je významný tím, že poprvé 
umožníme žákům nejen aktivně se na 
projektu podílet, ale také se ho účast-
nit. Na každé mezinárodní setkání mů-
že vycestovat 5 našich žáků. Všichni, 
kteří na projektu budou spolupracovat, 
se nejen zdokonalí v angličtině, ale 
naučí se prezentovat naši zemi, obec 
i školu, zdokonalí se v práci s moder-
ními technologiemi, dozvědí se mnohé 
o kooperujících zemích. Budeme po-
třebovat i zdatné výtvarníky pro tvor-
bu loga a přípravu aktivit pro nejméně 
20 dětí, které do Liptálu přijedou. 

Uvítali bychom pozvání do do-
mů Vašich babiček a dědečků, rá-
di bychom zaznamenali rekonstrukci 
Vašeho domu ve fotografii, sháníme 
pro náš projekt také nízkoenergetické 
domy, v nichž bychom rádi pořídili 
fotodokumentaci a zjistili množství 
energetických úspor.  V České republi-
ce pozveme naše hosty do rožnovské-
ho skanzenu, chceme jim ukázat vilu 
Tomáše Bati a jeho baťovské domky 
i úžasné Kongresové centrum ve Zlíně 
– stavbu architektky Evy Jiřičné. 

Věříme, že po dvou letech spolu-
práce naši žáci dosáhnou úrovně A2 
v jazyku anglickém a všichni – malí 
i velcí z naší školy i liptálská veřejnost 
– budeme obohaceni o nové vědomos-
ti i nezapomenutelné zážitky.                                                                                                            

Věra Halová

HOME
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Na základní škole se rozběhl nový 
školní rok. Počet žáků se mírně snížil, 
do první třídy nastoupilo pouze 13 
dětí. Nízké počty žáků se přesunuly 
také na druhý stupeň a škola i obec 
v brzké době budou muset vypracovat 
společnou strategii týkající se budou-
cího rozvoje školy.

Snad největší změnou, která ovliv-
nila život ve škole a možná i několi-
ka rodin, je zákaz používání mobilů 

ve škole. V polovině října můžeme 
konstatovat, že náš předpoklad se na-
plnil. Děti jsou ve výuce pozornější, 
o přestávkách spolu více komunikují 
a mnozí z nich uznávají, že klima 
ve třídách se změnilo k lepšímu. 

Rozběhly se také zájmové krouž-
ky. Málokterá škola nabízí např. to-
lik zájmových útvarů jako je tomu 
v Liptále. K nejoblíbenějším patří po-
hybové aktivity, zejména florbal a ke-
ramika. S vysokým počtem zájemců se 

pomalu rozbíhají i dva kroužky stol-
ního tenisu, které jsme mohli otevřít 
poté, co Sdružení rodičů zakoupilo tři 
herní stoly. 

Letos se otevřel také kroužek šachů 
pod vedením pana Čokavce,  zumba 
paní Baťové /dříve Šťastné/ přilá-
kala děvčata zejména z 1. stupně, 
kroužek módního HIP HOPu Aničky 
Škrabánkové nadchl spíše starší děv-
čata. Letos jsme otevřeli také ang-
ličtinu pro nejmenší. V nabídce byl 

Nový školní rok

V letošním školním roce se rodiče 
s učiteli rozhodli opět uspořádat za-
hradní slavnost. Naším záměrem by 
o využití prostranství před školou, 
které je k takovým aktivitám vhodné. 
Nepřízeň počasí nás přinutila změnit 
stanoviště a většina aktivit se odehrála 
v budově školy. 

Dětští návštěvníci mohli batikovat, 
vyrábět zvířátka z přírodnin, zdobit 
dýně, zjistit, kolik druhů ovoce a ze-
leniny poznají podle chuti. I pohybové 
hry jsme mohli realizovat v tělocvičně 
– skákání přes švihadlo, přes gumu, 
honění obruče, atd.

Maminky přinesly spoustu dobrot 
na ochutnání i na prodej – džemy, 
marmelády, leča, pomazánky, buchty. 
Celkem 1 maminka a 1 tatínek se 
zapojili do soutěže o nejlepší štrůdl.  
Soutěž vyhrála paní Lenka Kobzová 
ze Lhoty u Vsetína. Zvláštní cena byla 
udělena třem žačkám, které do soutě-
že připravily vlastní jablkový závin.

Zájemci mohli ochutnat čerstvou 
šťávu z jablek, učili se připravovat 
zdravé svačinky a s přáteli posedět 
u kávy. Cvrnkání kuliček jsme museli 
odložit na jaro, ale na čerstvě upe-
čených bramborách si hosté mohli 
pochutnat. Přes nepřízeň počasí si 
všichni přišli na své. 

Do pokladny Sdružení rodičů přibu-
de asi 5000,- Kč. Je to zásluhou orga-
nizátorů i těch, kteří nás poctili svou 
návštěvou. Ráda bych touto cestou po-
děkovala všem rodičům, kteří pomohli 
s organizací i všem, kteří přinesli su-
roviny, ochutnávky nebo záviny. 

Věra Halová, ředitelka školy
Foto Denisa Tučníková

Zahradní slavnost v ZŠ Liptál



18  Liptálský zpravodaj 3/2015

Naši prvňáčci

Vánoční 
jarmark

Ix. třídu ZŠ Liptál v červnu 2015 ukončili

také kroužek Věda nás baví, za jehož 
průběh se zaručila zlínská univerzita, 
která dodá materiál k pokusům a dal-
ší pomůcky. Připočteme-li aktivity 
místního fotbalového klubu, zdejších 
hasičů, valašského kroužku a zejmé-
na obory Základní umělecké školy 
Morava, je patrné, že snad všichni 
žáci si mohli vybrat. 

Ceny většiny kroužků se pohybují 
v nejnižší možné cenové sazbě, vět-
šinou připadá na jednu lekci cena 
10,- Kč. Navíc jsme ochotni u rodin 
s více dětmi přistoupit i na splátky. 
Rádi bychom, aby děti svůj volný čas 
trávily smysluplně, aby měly dostatek 
pohybu a možností stýkat se se svými 
kamarády. Také je velmi pravděpo-

dobné, že ve zvolených aktivitách na-
bývá dítě patřičné sebedůvěry, zažívá 
pocit úspěchu a radosti. A to je velmi 
důležité zejména u dětí, které přes 
veškeré snažení nedosahují výborného 
prospěchu. 

Věra Halová, 
ředitelka školy

Daňa Ondřej Střed

Daňová Aneta Na Špici

Futák Filip Háj

Gerža Tomáš Háj

Kirchnerová Amálie Střed 

Matonohová Justýna Dolansko

Mrlinová Denisa Výpusta

Orságová Marie Hořansko

Škrobánková Nikola Dolansko

Šťastná Aneta Hořansko

Tulejová Ivana Vsetín

Vinkler Jakub Střed

Žigová Sabina Střed

Balšánková Kristýna Liptál

Bielik Martin Jasenná

Cedidlová Lucie Střed

Gerža Patrik Háj

Gojný Tomáš Hořansko

Hrbáček Lubomír Dolansko

Huňady Gabriel Vsetín

Chýlková Štěpánka Dolansko

Kovář Ondřej Jasenná

Londová Darina Hořansko

Mikšík Josef Jasenná

Mrlina Pavel Střed

Novák Jan Jasenná

Obadal Tomáš Dolansko

Obadalová Eliška Na Hranici

Salis Silvio Střed

Smilek Ondřej Vsetín

Šopák Petr Dolansko

Tkadlecová Irena Lůžko 

Trčálková Michaela Lhota u Vs.

Vaculík Patrik Jasenná

Vaculíková Aneta Sadová

Valchář Petr Na Špici

Vavřička Daniel Jasenná

Výchopeň Radek Střed

Žaludek Ivo Lhota u Vs.

Po prázdninách nastoupili do první 
třídy Základní školy v Liptále tito malí 
žáčci:

Přejeme jim hodně studijní úspěchů 
a rodičům i paní učitelce Mgr. Janě 
Hříbkové hodně trpělivosti.

Základní škola společně se Sdruže-
ním rodičů pořádá Vánoční jarmark. 
Koná se v kulturním zařízení a v při-
lehlých prostorách v Liptále v sobo-
tu dne 28. listopadu 2015 od 14.00 
hodin.

Pestrou nabídku z dílen našich ma-
minek doplní prodejci zimního a vá-
nočního zboží. Návštěvníci mohou 
nakoupit vánoční ozdoby /adventní 
věnce, ozdoby na stromečky, jmelí,…/ 
vánočky a výrobky z kynutého těsta. 
K vánoční atmosféře přispěje i bohaté 
občerstvení.

Přejeme jim všem hodně úspěchů v dalším studiu! 

RozsvíceNí váNočNího stRomu 
a betlému

SlavnoStní rozSvícená vánočního Stromu Se bude konat
v sobotu dNe 28.11. 2015 v 16.30 hodiN 

před obecním úřadem liptál.
vyStoupí děti ze základní a mateřSké školy.

Folklorní sdružení Lipta Liptál Vás co nejsrdečněji zve na

VÁNOČNÍ  ZPÍVÁNÍ A  KOLEDOVÁNÍ
s Malýma ogarama, Malůšatama, Malou Liptou a CM ZUŠ Morava

v neděli 6. prosince 2015 od 15.00 hodin 
v Kulturním zařízení při OÚ Liptál

Ke zpříjemnění 2. adventní neděle si Malůšata, Malá Lipta a Malí ogaři s CM ZUŠ Morava 
připravili vánoční pásmo plné říkadel, koled a tanečků. 

Součástí programu bude i vánoční tvořivá dílna (malování perníčků, vánoční přáníčka, 
vystřihovánky, odlévání vosku).              

Vánoční občerstvení zajištěno!
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Základní umělecká škola Morava v Liptále
Základní umělecká škola Morava 

vznikla v roce 2003.  Tři obory, hu-
dební, výtvarný a literárně-dramatic-
ký, nabízí v krajském městě Zlíně, kde 
má i své sídlo, a v jeho okolí. Cílem 
školy je posilování hudebních soubo-
rů, které měly velký vliv na živou kul-
turu. V menších obcích zaměřuje svou 

výuku zejména na dodržování hudeb-
ních, řemeslných a místních kultur-
ních tradic. Ve městě Zlíně rozvíjí 
především souborový život zaměřený 
na dechové hudby, cimbálové muzi-
ky, univerzální orchestry apod. Škola 
však neopomíjí ani péči o talentované 
žáky, kteří mohou pokračovat ve stu-
diu na vyšších uměleckých školách. 
Ve výtvarném oboru směřuje v rámci 
obecných osnov k posílení tradič-
ních lidových řemeslných dovedností. 
V dalším časovém horizontu plánuje 
škola i pořádání výtvarných, hudeb-
ních kurzů a přednášek pro dospělé 
a studenty třetího věku.

V obci Liptál existuje pobočka ZUŠ 
Morava od roku 2008. V následujících 
letech se nabídka oborů rozšířila o vý-
tvarný a lidově dramatický. Ke své 
výuce využívá prostory v levém křídle 

Základní školy Liptál. Ve školním roce 
2015/2016 dojíždí na pobočku deset 
učitelů, kteří zde učí dohromady 73 dě-
tí. V hudebním oboru nabízí škola hru 
na klavír, zobcovou a příčnou flétnu, 
trubku, harmoniku, kytaru, kontrabas, 
cimbál a housle. V roce 2012 vznikla 
zde též dětská cimbálová muzika, která 
kromě sólových vystoupení doprovází 
taneční soubor Malá Lipta. 

Kromě vlastních besídek, které 
se konají pravidelně dvakrát do ro-
ka v Kulturním domě 
v Liptále, vystupují dě-
ti z liptálské pobočky 
i na koncertech školy 
ve Zlíně. Na konci to-
hoto školního roku vy-
stoupí poprvé v historii 
pobočky též dva absol-
venti prvního stupně 
vzdělání.

Jedním z hlavních zá-
měrů školy je, aby učitel 

dojížděl za žákem a ne naopak. Škola 
chce poskytnout veřejnou službu tam, 
kde je dopravní dostupnost do města 
složitá. Vytváří se tak rovné podmín-
ky základního uměleckého vzdělání 
dětí a školní mládeže. Vedení školy 
předpokládá, že bude dobře spolupra-
covat nejen s vedením obcí, kulturními 
institucemi, ale i školami a farnostmi 
v místě svého působení. 

Radek Cahlík, 
ZUŠ Morava

sRdečNě vás všechNy zveme Na tRadičNí

váNočNí koNceRt a besídku
ve čtvRtek 17. pRosiNce 2015 od 16 hodiN

do kulturního zařízení při oú liptál.
účinkují děti zuš morava – liptál.

DRAKIÁDAZ Mateřské školy Liptál
Poslední den v září se nad středem 

obce, tak jako každý rok, vznášelo 
hejno draků.

Děti z mateřské školy, školní družiny 
a jejich rodiče neodradila ani zamrače-
ná obloha, a tak přehlídka snad padesáti 
draků stála za to. 

Větrné počasí drakům tak přálo, že se 
dokonce třem přetrhly provázky a odle-
těli na vzdálenou louku nebo dokonce 
na strom.

Odpoledne plné zážitků doplnila dě-
tem sladká odměna.

Eva Krausová, 
ředitelka MŠ Liptál
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Ahoj Hájenko!!!! Volaly všechny dě-
ti po příjezdu na naši známou Hájenku 
v Semetíně. Do školky v přírodě nás 
přivítalo hezké slunečné dopoledne. 

Když rodiče ubytovali své dě-
ti a rozloučili se, mohlo konečně 
začít velké dobrodružství s názvem 
„CESTOU NECESTOU S FANDOU 
A TÁZINKOU“. Nejdříve jsme se 
společně seznámili s okolím i s pra-
vidly a rozdělili se do družstev. 
Fanda a Tázinka nás přivítali a se-
známili s celotýdenním programem. 
Také jsme tam měli velké pomoc-
níky - školáky a vedoucí družstev 
– Míšu Melichaříkovou, Dorotku 
Ostruškovou a Ráďu Daňu. Děti si 

pak vymyslely názvy pro svá družstva 
a nakreslily vlajky. 

Hned po výborném obědě a krátkém 
odpočinku se uskutečnila poznávací 
výprava do lesa za pohádkou O per-
níkové chaloupce. Po splnění všech 
úkolů nás čekala ježibaba, která držela 
v zajetí Jeníčka a Mařenku. Aby je děti 
vysvobodily, musely najít a posbírat 
„střípky obrazů“. Ty pak poskládaly 
a tím vysvobodily oba zajatce. Za od-
měnu každý dostal sladký perníček, 
který si však musel uloupit tak, aby ho 
ježibaba nechytila. 

V úterý jsme se sice probudili do 
deštivého dne, ale po jeho odemknu-
tí pohádkou o Sněhurce a sedmi tr-

Školka v přírodě

Odpoledne na téma „Jak to bylo dříve“
Na čtvrtek 8. října 2015 se mnoho 

maminek a babiček předem domlou-
valo, jak ze starých receptů  připravit 
to nejlepší na ochutnávku do školky.

Tento den odpoledne si totiž všich-
ni společně představili „Jak to bylo 
dříve“, a tak nejen ochutnávali z té-
měř zapomenutých receptů, ale hlavně 
společně s dětmi vyráběli hračky, se 
kterými si možná hráli naši předkové.

S velkou trpělivostí maminek a ta-
tínků slepováním dřívek vznikaly mo-
dely aut, z březových polínek kouzel-
né panenky, z chomáčků surové vlny 
ovečky, ze svazku příze chobotničky 
a z papíru a látky holubičky.

Děti si spolu s rodiči také mohly 
vyzkoušet práce, kterými se „bavili“ 
naši předkové místo televize a po-
čítačů, a tak tkaly na stolním stavu, 
česaly vlnu nebo ručně malovaly na 
sklíčka.

Díky dobré spolupráci s rodiči se 
nám podařilo připravit zajímavé od-
poledne a děti budou určitě dlouho 
vzpomínat, že tuto hračku si společně 
vyrobili.

Velmi dobrou spolupráci máme ta-
ké s paní Petrou Pilnou, která nejen 
pěkně vede naše děti při práci v ke-
ramickém kroužku, zprostředkovala 
nám březové polínka na panenky, ale 
také je vždy ochotná předvádět tkaní 
na různých stavech, a to se již často 
nevidí.

Děkuji také všem paním učitelkám 
a paní uklízečce za organizaci tohoto 
pěkného odpoledne, ze kterého se asi ni-
komu nechtělo domů (dětem určitě ne).

Z receptů našich babiček připravíme 
kuchařku, která bude i na našich inter-
netových stránkách. /www.msliptal.

webnode.cz/.
Eva Krausová, ředitelka MŠ

paslících se počasí umoudřilo. Venku 
jsme pak pozorovali broučky, čmeláky 
i mravence při práci a ochutnávali 
ostružiny. V lese jsme pro trpaslíky 
a skřítky postavili domečky, v poto-
ce objevili kouzelné kameny a cestou 
zpět, jsme si nasbírali přírodniny, ze 
kterých děti u chaty vytvořily krásné 
trpaslíky. Pak jsme hráli různé zábavné 
hry a po vydatné večeři všichni zalehli 
do postýlek, unaveni po celodenním 
dovádění v přírodě.

Ve středu nás navštívil Radek Štětkář 
se svým kamarádem a svými zázračný-
mi bubny „Rytmus pro život“. Tento den 
byl ve znamení rytmu, zpěvu, pohybu 
a sportování. Po úžasném dopoledním 
bubnování a chvilkovém odpočinku 
po vydatném obědě, nás odpoledne 
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čekala Rákosníčkova olympiáda. Děti 
soutěžily ve družstvech a získávaly tak 
body do celotáborové hry.

Čtvrtek byl ve znamení tvoření 
s pohádkou o Karkulce a jejím dob-
rodružství v černém lese. Dopoledne 
za námi přijela moc šikovná mamin-
ka – Karolína Papšíková, která si pro 
děti připravila úžasnou dílničku s pře-
krásnými výrobky. Odpoledne si naši 
nejstarší pomocníci vyzkoušeli vytvořit 
pohádkovou cestu přes černý les a my 
jsme pomocí splněných úkolů hledali 
cestu ke Karkulce a babičce. Cesta 
to byla velmi náročná a dlouhá, a jen 
tak, tak, jsme je zachránili, zlý vlk měl 
na ně zálusk. Děti ale vlka odehnaly 
a od Karkulky a babičky jsme dosta-
li krásné dárečky. Za odměnu jsme 
se všichni povozili na koních, a za to 
děkujeme tatínkovi Tomáši Mrlinovi.  
Na večer děti pomohly s přípravou tá-
boráku a společně jsme si zazpívali 
táborové písně a opekli špekáčky. Ale 
to už byla tma a mohlo začít posled-
ní táborové dobrodružství. Za pomoci 
úžasných maminek děti absolvovaly 
pohádkovou stezku odvahy, kde musely 
čelit mnoha nástrahám. Cestou potkaly 
Rákosníčka, Rumcajse, vodníka, čerta 
i čarodějnici Kazimíru. Tu děti svým 
celotýdenním chováním a pomáháním 

skřítkům Tázince a Fandovi, změnili 
na hodnou babičku. Začala se chovat 
hezky k přírodě i ke svým kamarádům 
skřítkům a dala do pořádku celou po-
hádkovou říši.  Za projevenou odvahu 
si děti odnesly několik dárečků.

Pátek byl už ve znamení vyhodno-
cování celotáborových her, oceňování, 
dokreslování obrázků do svých pohád-
kových deníčků, razítkování a loučení 
s kamarády, paní kuchařkou a s krás-
ným prostředím hájenky!!! I slzičky 

nám ukáply!!! Děkujeme všem milým 
a úžasným lidem, kteří nám pomohli, 
bez nich by to opravdu nešlo!!! 

Velké díky patří – všem školákům 
a hlavně Dorotce, Míši a Ráďovi, 
Karolínce Papšíkové, Zdenči Meli-
chaříkové, Míši Běhulové, Darince 
Běhulové, Radance Daňové, Peti 
Výchopňové a Tomovi Mrlinovi.

Hana Červenková 
a Darina Geržová, učitelky MŠ
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Hurá k moři

Malá MorávkaZ dětského domova a ZŠ  Liptál
Nabitý prázdninový program dětí v DD 
Liptál započal hned 1. července, kdy 
jsme jako skupinka šestnácti dětí a pěti 
dospělých vyrazili třemi po střechu na-
plněnými auty vstříc novým zážitkům 
na týdenní ozdravný pobyt na Malou 
Morávku. Počasí nám skutečně přálo, 
a tak naše kroky doprovázelo sluníčko 
po celý týden. I díky tomu si týden 
v Jeseníkách mohli užít všichni zúčast-
nění plnými doušky. 
Po důkladném zabydlení a úvodním 
zmapování ubytování a terénu v okolí 
hotelu jsme vyrazili na túru na nejvyš-
ší vrchol Hrubého Jeseníku Praděd. 
Obloha byla jako vymetená, a stoupání 
na vrchol tak bylo o to příjemněj-
ší. Nahoře děti udělaly spoustu krás-
ných fotek, občerstvily se jídlem, pitím 
i zmrzlinou, díky čemuž při zpáteční 
cestě měly ještě tolik sil, aby zvládly 
prohlídku Karlovy Studánky, lázeňské 
obce na úpatí Pradědu. 
Krásy Jeseníků vybízí především 
k túrám, proto bylo samozřejmostí 
poznat terén nejenom poblíž hotelu. 
Denně jsme vyráželi do okolních lesů, 
které zde nabízí mimo jiné mnoho dob-
rodružství pro příznivce Geocachingu, 
což byla pro naše děti velmi atraktivní 
zábava, a každou vycházku si tak zpří-
jemňovaly hledáním pokladů pomocí 
GPS. 

Nebyl by to ozdravný pobyt bez pořád-
ného sportování, a tak kdo nebyl po ce-
lodenních aktivitách příliš unavený, 
zvládl si spolu se sportu pozitivně na-
kloněným strýčkem zaběhat. Takových 
dětí sice nebylo mnoho, ale ani ostatní 
nezahálely – hrál se badminton, házelo 
frisbee, čutalo na hřišti s míčem. 
Přes všechny nabízené aktivity se nej-
větším lákadlem pobytu však stal bazén 
na zahradě hotelu, kde byly děti ochot-
né trávit celé hodiny. Zatímco zdatní 
plavci zdokonalovali rekordy v potá-
pění, začátečníci se snažili pochytit 

plavecký styl. A snaha přinášela své 
ovoce, některé děti se díky pobytu nau-
čily nebát potápění, a zvládly dokonce 
pár plaveckých temp. 
A protože ke správné letní dovolené 
patří také opékání, celý pobyt jsme 
završili večerním grilováním, opět s, již 
tradičním, každovečerním sportovním 
programem. Pobyt na Malé Morávce 
znamenal pro všechny krásné zaháje-
ní toho pravého, prázdninového, léta, 
a všechny děti na něj dodnes rády 
vzpomínají. 

Adéla Tataláková, vychovatelka

V druhé polovině července se díky 
sponzorskému daru dvacet jedna dětí 
v doprovodu čtyř dospělých vydaly 
objevovat krásy Chorvatska.

Po noční jízdě autobusem nás při-
vítal krásný pohled na moře a pohoří 
Biokovo. Během 10 ti denního poby-
tu v Baško Polje jsme si každodenně 
užívali sluníčka a slané vody. A o tom, 
že je mořská voda opravdu slaná, se 
někteří z nás přesvědčili na vlastní chuť 
– to když nečekaně šplouchla vlna a my 
nestačili zavřít pusu J. 

Super byly i pravidelné večerní pro-
cházky po nábřežní promenádě do ne-
daleké Bašky Vody. Tam už na nás 
čekal usměvavý pan zmrzlinář a kaž-
dému, podle jeho chuti, nabral kopec 
zmrzliny „velký jako Sněžka.“

Jeden večer se z nás – aspoň na chvíli 
-  stali námořníci, to když jsme lodí plu-
li do Makarské.  Prohlédli jsme si moř-
ské muzeum, snažili se utratit kapesné, 
koupit si něco na památku.

Kromě odpočinku a relaxace měl po-
byt u moře blahodárné účinky - Jirkovi 
se zhojil atopický ekzém, Nikolka se 
naučila plavat a potápět, Dan se přestal 
bát vody… A nás dospělé poznaly děti 
i z jiné stránky… 

Děkujeme sponzorům za možnost 
poznat hezká místa a ochutnat moře J.

Za všechny z DDZŠ Liptál děti RS 3 
A. Fürbachová, 

vychovatelka DDZŠ Liptál



Liptálský zpravodaj 3/2015  23

Letos, stejně jako v minulých letech, 
jsme dostali pozvání od našich milých 
kamarádů z Jihlavy, abychom se zúčast-
nili offroadových jízd v Jihlavě. 
Jelikož je o tuto akci mezi dětmi velký 
zájem, byly vybrány děti, které si to 
opravdu zasloužily.
Náladu nám nezkazilo brzké vstává-
ní, ani zamračená obloha. Při příjezdu 
do vojenského prostoru, který se nachází 
v blízkosti Jihlavy, nás jako vždy, všich-
ni mile přivítali. Někteří z nás už jezdí 
pravidelně, tak se vítali i srdečně J.
Rozdělit se do soutěžních družstev, ne-
trpělivě čekat v jakém se budeme vozit 
autě a už hurá na trať plnit soutěžní 
disciplíny.
Kromě tradičních disciplín – jako je 
opičí dráha, střelba z různých typů 
zbraní, sebeobrana, střelba z luku, jsme 
se letos svezli i na koni.
Největším lákadlem však byla jízda 
na čtyřkolkách, buginách a obrněném 
vozidle. A že nás chlapi řidiči nešet-

řili – svištěli rychle a vymetli s námi 
i kaluže, tak jsme byli krásně od bláta. 
Ale tak to má být, to je ten správný 
adrenalin a zábava.
Kromě zábavy, však byla na progra-
mu dne i trocha osvěty a vzdělávání, 
kde nám příslušníci záchranných sborů 
předvedli svou techniku, vyzkoušeli 
jsme si obleky hasičů, obdivovali hezké 

záchranáře a vyplňovali testy u městské 
policie.
A tečkou na závěr bylo občerstvení – 
po skvělém obědě, bylo na večer připra-
vené grilované prasátko. Mňam.
Děkujeme Vám, naši milí Jihlaváci, 
a těšíme se za Vámi i příští rok.

A. Fürbachová, 
vychovatelka DDZŠ Liptál

OFF ROAD v Jihlavě

Jeden krásný slunečný víkend 
v červnu jsme strávili s dětmi na cha-
lupě uprostřed Nového Hrozenkova. 
Děti měly možnost poznávat z blízka 
domácí zvířata. Většina z nich viděla 
poprvé ovce, krávy a slepice nebo vel-
kého psa. Děti měly možnost si zvířata 
i nakrmit. 

Procházku po lese jsme spojili 
s hledáním a sbíráním lučních bylin.  
Po návratu jsme pro ně připravily 
vodní válku. Obzvlášť malým dětem 
se velmi líbilo stříkat po sobě vod-
ními pistolemi a honit se s kamarády 
po louce. Sbírali jsme třešně přímo ze 
stromu a koupali se v místním jezeře. 
Večer jsme pak s písničkami seděli 
všichni u ohně a děti si vlastnoručně 
opekly špekáčky. Ač děti neměly výji-
mečně určenou večerku, samy vyčer-
páním brzy usnuly. 

Dva dny utekly jako voda a nastal 
čas, abychom se vrátili do Liptálu. 
Děti protestovaly, že chtějí na chalu-
pě zůstat. Nechtěly se vrátit zpátky 
ke školním a jiným povinnostem. 

Dlouho jsme si pak o tomto báječ-
ném víkendu povídali a vzpomínali 
na příjemně strávené chvíle.

teta Katka a teta Eva
vychovatelky DD

Outdorový víkend
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„LIPTA DNES“ - pořad Liptálských slavností 
věnovaný 85. výročí souboru

Nevím, jsem-li ta pravá na psaní o výročním pořadu sou-
boru Lipta.

Pod názvem „Lipta dnes“ je myšleno to, co je soubor 
schopen v současné době prezentovat. V pořadu jsme před-
vedli jak ukázky velmi starých čísel jako např. "Zboják", 
tak i starších  tanců v choreografii Pepinka Londy, se 
kterým jsem měla tu čest si o sobotním večeru zatanco-
vat "Starodávný". Tento překrásný sólový tanec s ním 
léta tancovala jeho manželka Věrka. „Velkáči“, jak si říká 
naše nejstarší skupina v souboru, tančili Pepinkovo taneč-
ní číslo „Rusavská točená - Jede valach na hody“ nebo 
z „Fojtovského“ točenou „Ani nejsu Juháš“. Základní sku-
pina souboru zatančila části z pásma „Veteráni“ a „Zvrtaný“ 
od Zdenka Platzera. Soubor předvedl také úplně nová pás-
ma a tance od Pavla Tomečka. Ten pro Liptu vytvořil dvě 
nová čísla, jedno pro „Velkáče“- „Uvíznul forman“ (tato 
točená prý pochází přímo z Liptálu) a pro základní soubor 
vytvořil novou „Uherskou točenou“.

Já jsem se snažila také přispět svojí "troškou do mlý-
na"! Pokusila jsem se oživit velmi staré dívčí halekačkové 
pásmo „Ztratila sa kravárečka“. K tomu jsme přidali naše 
klasické „Ogarské hry", do kterých jsem zapojila také naše 
nejmenší ogárky pod vedením Olina Štroblíka. Když jsem 
s tímto návrhem přišla, všichni si mysleli, že je to úplně 
bláznivý nápad, prý toto spojení nebude fungovat!!! Jsem 
moc ráda, že jsme to nakonec dotáhli do konce a že se to 
povedlo. Diváci se náramně bavili, ale úplně nejvíc si to 
užili malí ogaři!

Dále jsem oživila divácky velmi oblíbené „Liptálské 
vyšklébačky" a dovolila jsem si vytvořit kratičkou točenou 
„Néní jak nám slobodným“. V programu samozřejmě ne-
směly chybět ani naše děti – cérky z „Malůšat“ si společně 
zatančily se skupinou „Malí ogaři“. Věřím, že do budoucna 
nám z nich vyrostou dobré taneční páry… Skupina větších 
dětí "Malá Lipta" předvedla společně s cimbálovou muzikou 
ZUŠ Morava Liptál část svého pásma "Jedeme na trh" a te-
maticky navázala na písničky ženského sboru Rokytenka, 
který se představil ve dvou vstupech žertovných písní (divá-

Fos Lipta Liptál
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46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 
18. – 24. SRPNA 2015, LIPTÁL, ZLÍNSKÝ KRAJ

ky velmi oblíbenými). V závěrečné části celého pořadu sbor 
zazpíval píseň „V téj liptálskéj javořině" v hudební úpravě 
Janka Rokyty st.

Tak to je asi vše, co jsem chtěla o tomto výročním po-
řadu FS Lipta napsat. Na úplný závěr bych však chtěla 
ještě jednou poděkovat všem, kteří se na tomto pořadu se 
mnou jakýmkoliv způsobem podíleli - tanečnicím, taneční-
kům, muzikantům a zpěvačkám. Jmenovitě pak: Pepinkovi 
Londovi a jeho ženě Verunce, Zdeňkovi Platzerovi (jemu ta-
ké patří velká gratulace k jeho letošnímu životnímu jubileu), 
Pavlovi Tomečkovi, Aleně Maliňákové, Jarušce Hrádkové, 
Hance Vaculíkové, Josefu Lukášovi, rodině Gojné, Jirkovi 
Nechanickému a jeho muzice a hlavně Marušce Machalové 
za průvodní slovo celým pořadem. Bez ní bych si náš pořad 

ani nedokázala představit, Maruška prostě k Liptálkám neod-
myslitelně patří!!!

Ještě jednou, všem velké díky.
Pavla Kneblová, 

autorka výročního programu 
a dlouholetá členka souboru Lipta (již více, jak 40let)

Ve valašské obci Liptál, známé bohatou folklorní tradicí, 
se konal od 18. do 24. srpna 2015 již  46. Mezinárodní 
folklorní festival Liptálské slavnosti, na kterém během 45 
ročníků účinkovaly stovky tanečníků, zpěváků a lidových 
hudebníků z domova i mnoha zemí. 

Zahraničními hosty letošního ročníku byly soubory z USA, 
Indie, Chorvatska, Mexika, Slovenska, Bulharska, Polska, 
Indonésie a Nového Zélandu. Z České republiky pak vystou-
pily soubory „Hold stáří“ s CM Kašava s primášem Petrem 
Králem z Kašavy a sólovou zpěvačkou Lenkou Mrlinovou 
z Liptálu, Kunovjánek z Kunovic, Salajka z Dambořic, 
Cimbálová muzika Jiřího Nechanického ze Vsetína, dechová 
hudba Liptalanka, Cimbálová muzika ZUŠ Morava, a šest 
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Střípky z Liptálských slavností

skupin Folklorního sdružení Lipta Liptál -  Malůšata, Malí 
ogaři, Malá Lipta, Lipta-základ, Lipta-senioři, ženský sbor 
Rokytenka z Liptálu. Letošní Liptálské slavnosti se nesly 
ve znamení 85. výročí založení FoS Lipta Liptál a udělení 
ceny Zlatá Europea obci Liptál. Významné výročí bylo 
připomenuto výstavou „ 85 let folklorního spolku v Liptálu.“ 
Návštěvníci mohli zhlédnout fotografie, pamětní listy a da-
ry za dlouhé období své existence. Součástí výstavy byla 
i Národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn 2015.“

Hlavní pořady festivalu se odehrávaly v sobotu a neděli 
v liptálském přírodně kulturním areálu. Od úterý do pátku 
navštěvovaly soubory okolní města a vesnice -  Všemina, 
Seninka, Hvozdná, Vizovice a Vsetín. K tradicím festivalu 
patří i víkendové řezbářské a řemeslnické dny spojené s tra-
dičním jarmarkem, noční ohňostroj s taneční zábavou při 
cimbálu, nedělní bohoslužby, slavnostní průvod obcí Liptál. 

      
 Záštitu nad 46. MFF Liptálské slavnosti převzali hejtman 

Zlínského kraje Stanislav Mišák a starosta obce Liptál 
Milan Daňa.

       
Nedělní finální Galaprogram 46. ročníku MFF Liptálské 

slavnosti byl zahájen předání významného ocenění obci 
Liptál a to cenou Zlatá Europea  za uměleckou a kulturní 
činnost. Galaprogram nesl název „Lipta aj Liptál slaví“ 
a proběhl s účastí všech zahraničních a domácích souborů 
pod slunečními paprsky a tím byly Liptálské slavnosti úspěš-
ně zakončeny.

 Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě to-
hoto festivalu podíleli v čele s panem starostou Milanem 
Daňou, s prezidentkou MFF Liptálské slavnosti paní 
Andreou Čalovou, koordinátorkou zahraničních souborů 

Miroslavou Jakubovou a čestným prezidentem MFF LS pa-
nem Ladislavem Michálkem.

Andrea Čalová                                                       
Ředitelka festivalu                                                            
www.lipta.liptal.cz                                                     

www.facebook.com/liptalskeslavnosti

Tak máme za sebou 46. ročník Liptálských slavností a do-
volím si napsat, že úspěšně. Počasí vyšlo perfektně. Vy, divá-
ci jste se přišli podívat a tím nás podpořit. Účinkující přijeli 
a odjeli bez problémů. Proto mi dovolte poděkovat zejména 
panu starostovi a celému Obecnímu úřadu Liptál, za velkou 
podporu při organizaci. Bez této pomoci bychom „Liptálské“ 
nemohli na takové úrovni zorganizovat. Nemůžu opomenout 
paní ředitelku ZŠ Věru Halovou a celý tým kuchařek v čele 
s paní Marcelou Daňovou za přípravu jídel během celého 
víkendu. Také velký dík patří všem dobrovolníkům, členům 
FoS Lipta a nejen liptálským sponzorům. DĚKUJEME 
VŠEM! 

A na závěr uvádím pár zajímavých informací a čísel:
• Celkem 500 účinkujících
• Nejvzdálenější soubor – Whakaari Rorotua – 17 889 km
• Nejpočetnější soubor – DFD Fialka –Slovensko – 41 lidí
• Nejmenší počet účinkujících - Whakaari Rorotua – 4 lidi 
• Nejstarší účinkující – tanečník ze souboru Jubilee Theater 

z USA – 79 let
• Nejmladší účinkující – cerečka z Malůšat – Dominička 

Lukášová – 15.8. 2015 – 4 roky
• Nejlepší jídlo pro soubor z Indie uvařili v Senince (vegan-

ské menu)

• Největší problém -  velký koberec pro Indii – kde ho se-
hnat v pátek večer na sobotu ráno :-)

• Nejvíc účinkujících najednou na podiu – závěr nedělního 
galaprogramu 241 lidí

• Na kytice se spotřebovalo 150 ks mečíků
• Celkem během víkendu vydáno – 2 300 porcí jídla
• Projedlo se celkem 482 kg masa (vepřové, kuřecí), 150 kg 

brambor, 70 kg rýže, 66 kg těstovin, 500 ks vajec, 26 kg 
tvarohu, 46 kg másla

Andrea Čalová
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Ohlédnutí za děním v malé obci Liptál
Stalo se již tradicí, že u příležitosti Mezinárodního folk-

lorního festivalu Liptálské slavnosti patří mezi doprovodné 
programy návštěva zahraničních souborů v liptálských kos-
telech. V Českobratrském kostele evangelickém po čtení 
písma a kázaní sestry farářky Marii Jenčové pozdravil pří-
tomné vicepresident Evropské unie umění (dále jen EUU) 
a evangelický bratr farář Bernard Louis Martin ze švýcarské 
Basileje. Ve svém pozdravu, který v českém a anglickém ja-
zyku vzpomněl na 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana 
Husa, kazatele, reformátora, učitele a filozofa. 

Mnohým z účastníků těchto bohoslužeb jistě probleskly 
hlavou vzpomínky např. na shromáždění evangelíků i ze 
širokého okolí v Kubíkovém žlebě v r. 1780 (mezi Seninkou 
a Liptálem stojí od r. 2010 památník), kterých se zde sešlo 
na 4000, aby se, ještě před vyhlášením Tolerančního paten-
tu, přihlásili k evangelickému náboženství. Anebo pokora 
a úcta před generací, která během let 1905 – 1907 dokázala 
vystavět liptálský chrám. Nebyly míchačky na beton ani 

žádné mechanismy, štěrk vozili formani na vozech tažených 
koňskými a kravskými potahy ze vsetínské Bečvy.

Jistě by bylo možné vzpomenout i další události, které 
místní obyvatelstvo dokázalo stmelit a vyhloubit tak hlubo-
kou rýhu v dějinách obce Liptál. Po panu vicepresidentovi 
Martinovi (byl přítomen i president EUU p. Petr Vašíček a pan 
Igor Chramink z polské Poznaně) zazpívaly své písně v rod-
ných jazycích soubory z USA, Indie, Bulharska, Chorvatska, 
Nového Zélandu. Slovenské děti z Partizánského neměly 
kroj a tak nenastoupily, ale po bohoslužbách zazpívaly před 
kostelem a jak řekly ústy své vedoucí, i na počest narozenin 
naší paní farářky Marie Jenčové, která právě v těchto dnech 
slavila malé životní jubileum.

V závěru bohoslužeb pronesl modlitbu zahraniční účastník 
z Nového Zélandu p. Frank Grapl, křesťan (po mamince 
Maor, po otci Moravák) a to v angličtině a češtině:

Všemocný Bože, skláníme se před Tebou s díky za tyto 
dny, které trávíme v malebné obci Liptál s mnoha národy 
celého světa. S úctou, láskou a pokorou sledujeme tradice 
mnoha lidských pokolení a regionů. Klid a mír, které nás 
provází, ani možná nevnímáme. Není to však automatické. 
Ve světě se lidé nenávidí, vyvolávají války, sklízí utrpení 
a smrt. Prosím Tě, dej nám sílu, ať svou prací šíříme lásku, 
mír a pohodu na Zemi. Amen.

Omlouvám se pozornému čtenáři, že těch ohlédnutí je má-
lo, nebo jsou i jiná zajímavá. Mohlo by jich být určitě více, 
a to je i jeden z důvodů, proč byla obec Liptál oceněna EUU 
Zlatou Europeou, evropskou cenou za uměleckou a kulturní 
činnost.

Říjen 2015 
Ing. Ladislav Michálek 

Frank Grapl z Nového Zélandu a průvodkyně Maorů po 
Evropě Kateřina Svobodová z Karlových Varů.

Vicepresident EUU a evangelický farář Bernard Louis 
Martin, Basilej, Švýcarsko, při své promluvě a vzpomínce na 
M. Jana Husa.  Foto Josef Londa, Liptál.
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Podzimní a zimní akce FoS Lipta

Folkloristé Lipty z Liptálu v Polsku a v Rakousku

Nejen obec Liptál ale i FoS Lipta je členem MAS Střední 
Vsetínsko (Místní Akční Skupina). Proto jsme byli potěšení, že 
můžeme přispět "troškou do mlýna" na akci, kterou právě tato 
skupina organizuje. Celodenní program zaměřený na propa-
gaci Valašska, tradičního pastevectví ovcí a podporu místních 
zemědělců a producentů potravin nabídly v sobotu 10.10.2015 
Podzimní ovčácké slavnosti v Malé Bystřici na Vsetínsku. 
Uskutečnily se na prostranství kolem hospody Na Santově. 
V doprovodném kulturním programu se představily 4 složky 
FS Lipta - pěvecký sbor Rokytenka, Malůšata, Malí ogaři 
a Malá Lipta v doprovodu CM Morava z Liptálu. Určitě si tuto 
zajímavou akci nenechte v příštím roce ujít.

Andrea Čalová, Foto Petra Výchopňová

Zdroj: 
http://valassky.denik.cz/zpravy_region/santov-hostil-pod-

zimni-ovcacke-slavnosti-podivejte-se-20151010.html
http://valassky.denik.cz/zpravy_region/santov-hostil-pod-

zimni-ovcacke-slavnosti-podivejte-se-20151010.html

Připomínky pětaosmdesátin folklorního souboru Lipta 
z Liptálu mají další pokračování. Hned po srpnových 
Liptálských slavnostech se vydali souboroví senioři a zpěvač-
ky Rokytenky na beskydský festival do polského Szczyrku. 
Koncem září odjela základní skupina s výběrem seniorů 
a zpěvaček na festival Interfolk do Bruck an der Mur do  
Štýrska – zeleného srdce Rakouska.

Hned první den pobytu v Rakousku zahájili vystoupením 
pro místní důchodce v téměř hodinovém pořadu, odpoledne 
s krátkým programem v hale multifunkčního domu a večer 
s ukázkovým vstupem ve stanu na Hlavním náměstí. To už 
i s dalšími zahraničními soubory.

V blízkém Frohnleiten – Adriach to byla opět hodinovka, 
kde k důchodcům přibyly děti z mateřské školky. Ty se za-
jímaly zejména o hudební nástroje. Jmenovitě o cimbál, kde 
se pokoušely vyloudit nějaký ten tón. Senioři si je podmanili 
pozváním ke spolupráci společnými tanečky. A už z toho 
byla další zábavná hodina.

Odpolední výlet na hrad Oberkapfen-berg založený v ro-
ce 1173 přinesl zajímavé poznání. V dalším století si jej 
podmanil český král Otakar a trochu, vel-
mi opatrně a diplomaticky řečeno, narušil 
ochranné valy. Střídala se období renesan-
ce, úpadku. Dnešní podoba je ve formě 
hotelových služeb a v letních měsících 
ukazují sokolníci svoje umění s dravci. 
Stalo se, že jim jednou jeden opeřenec 
uletěl až do Dánska – to podle slovensky 
mluvícího průvodce. Nyní se opět ukazuje 
návštěvníkům hradu.

A už je tu podvečer a další ukázka va-
lašských tanců v Brucku za účasti soubo-
rů z Holandska, Německa, Polska, Itálie, 
Slováckého souboru z Kyjova a četných 
místních včetně slavných Rosseckerů.

Pořadatelé Interfolku mysleli také na svo-
je sponzory. Liptu tak viděl v akci personál 

a kupující v obchodních domech jak v Brucku tak nedalekém 
Kapfenbergu.

Nadešel závěrečný den festivalu. Ve farním kostele zazpívali 
Valaši během dopolední mše písničku Na horách studénky. 
V následném průvodu se zařadili za jednu z mnoha dechových 
hudeb. Každá z nich vedla ve hvězdicovém průvodu ulicemi 
města dva až tři taneční soubory, aby se během odpoledne 
všichni sešli na Hlavním náměstí. Celkem viděli diváci 34 
různorodých amatérských souborů. Monstrkoncert dechových 
hudeb pod vedením zejména dirigentek ozvučil celé měs-
to a pozdravil diváky či posluchače v mnoha i náročných 
skladbách ojedinělou jednotou provedení. Něco takového v na-
šich podmínkách je slyšet pravidelně ve Rtyni v Podkrkonoší, 
kde se scházejí amatérské hornické dechové hudby.

Při loučení se vyslovil Thomas Lang, ředitel Interfolku, že 
české soubory byly také tentokrát ozdobou festivalu. 

Zdeněk Ondrášek, Kunovice na Slovácku

Fotografiemi na stránky FoS Lipta Liptál přispěli: 
Josef Londa, Jiří Janda, Andrea Čalová, Petra Výchopňová.

Další akce FoS Lipta:
29.11.2015 Adventní koncert ženského sboru Rokytenka 

v Liptále, ev. kostel
10.12.2015 Adventní koncert ženského sboru Rokytenka 

v Pozděchově
18.12.2015 Adventní koncert ženského sboru Rokytenka 

ve Francově Lhotě
05.12.2015 Mikulášská jízda v Liptále
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110 let Sboru dobrovolných hasičů v Liptále

Požehnání hasičům

Hasiči

Rok se s rokem sešel a liptálským hasičům už je 110 let. 
Nutno říct, že letošní oslavy byly vskutku extrémní. Když 
jsme vloni plánovali termín oslav, nikdo z nás netušil, že zrov-
na v půlce srpna bude vrcholit výjimečně teplé a suché léto 
a že finišovat budou také práce na dokončení kanalizace.

Narozeninový den jsme zahájili již v dopoledních hodi-
nách slavnostní schůzí. Nový starosta sboru, Karel Tkadlec, 
přivítal přítomné hasiče i zástupce místních spolků, sponzorů 
a církve. Ve svém projevu zmínil historii sboru a pochlubil se 
také našimi současnými úspěchy, mezi něž bezesporu patří 
nedávná rekonstrukce hasičské zbrojnice a hlavně rekon-
strukce staré stříkačky na koňský potah. Svými zdravicemi 
přispěli kolegové z okolních sborů i kamarádi z Bělé pod 
Pradědem, starosta obce Ing. Milan Daňa i evangelická fa-
rářka Mgr. Mária Jenčová. 

Po obědě začalo v horní části obce námětové cvičení, 
při kterém zúčastněné sbory předvedly diváků dálkovou 
dopravu vody. Vzhledem k tomu, že již delší dobu platil 
zákaz čerpání vody z potoka – a ono by opravdu ani neby-
lo co čerpat – nám vodu dopravili kolegové v cisterně.  
Po skončení cvičení dva naši uniformovaní členové položili 
kytici na hrob zakladatele sboru, bratra Františka Plachého. 
Poté se všichni seřadili do dvojstupů, aby se hromadně ode-
brali do kulturního areálu. Jak už bylo řečeno, počasí a situa-
ce na silnici nám velmi nepřály, a tak se přihlí-
žející stali svědky průvodu, jaký se v Liptále 
jen tak nevidí. Po rozfrézované silnici, flekaté 
od čerstvě nalitého a uhlazeného asfaltu, se 
ubíralo procesí hasičů všech věkových kate-
gorií, v uniformách i pracovních mundúrech, 
následované řadou požárních aut. Pokus o jed-
notný krok jsme vzdali již po prvních metrech 
a každý z nás nerovný terén a rozpálený asfalt 
překonával po svém. Průvod, v čele s novým 
praporem, vítala u vstupu do kulturního areálu 
dechová kapela Liptalanka.

Stejně jako před deseti lety po oficiálním 
ukončení průvodu následovala ukázka zásahu 
koňskou stříkačkou v provedení hasičů ze 
Semetína. Poté měli hosté možnost vidět v ak-

ci naši historickou stříkačku zářící „novotou“, jako obvykle 
taženou Valchářovými koňmi. Opratě tentokrát držela pevně 
v rukou Terezka Valchářová. Následovala ukázka práce na-
šich mladých hasičů, a poté mohli diváci shlédnout zásah 
profesionálů u havarovaného automobilu, ze kterého museli 
vyprostit a ošetřit dva zraněné. I pro ty nejmenší jsme měli 
něco připraveno. V koutku s malováním na obličej, tvorbou 
pískových obrázků, nafukovacími balónky a skákacím hra-
dem bylo neustále plno.  

Po zbytek odpoledne nám hrála dechovka z Liptálu a k ve-
čeru ji přišla vystřídat kapela 1+1, která nám měla zpestřit 
pokračující zábavu na tanečním kole. Ale, jak se říká, větru 
a dešti neporučíš, a tak jsme se večer dočkali – po týdnech 
úporného sucha a horka – velké bouřky a vysněného deště. 
A nebyli bychom to my hasiči, abychom si neporadili i s tako-
vým problémem, jako byl výpadek elektrické energie. Světla 
jsme nahradili svíčkami, kapela aparaturu harmonikou, pozdě-
ji agregátem a mohli jsme pokračovat ve veselení s návštěv-
níky, kteří nás ani kvůli bouřce neopustili. Přestože jsme byli 
nuceni zrušit noční překvapení v podobě ohnivé show, neboť 
vystupující patří taktéž mezi dobrovolné hasiče a měli zrovna 
kvůli bouřce výjezd, pevně věříme, že i tak se všem naše osla-
vy líbily a všichni si tento den užili tak jako my.    

Výbor SDH Liptál

Předzvěstí letošních oslav byla poněkud netradiční bo-
hoslužba v evangelickém kostele, konaná v neděli 9. srpna 
2015. Bylo to vůbec poprvé, co se bohoslužeb, vyjma 
pohřbů, zúčastnili uniformovaní hasiči. Významné výročí 
se stalo příležitostí společně se zamyslet nad smyslem 
dobrovolnické práce v obci, uvědomit si, že pomoc dru-
hých nejen při požárech, ale třeba při čištění studní, není 
samozřejmostí, a měli bychom za to být vděčni. Po své 
promluvě paní farářka požehnala slovem a modlitbou těm, 
kteří pro obec nezištně pracují. Mnohé možná zaskočilo, 
že se něco takového událo zrovna v evangelickém kostele, 
ale hasiči do církve patří, protože, jak řekla sestra farářka, 
církev zachraňuje duši, hasiči materiální statky.

Výbor SDH Liptál
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Při tak významném výročí 
nemůžeme nevzpomenout 
člověka, který se o vznik 
sboru zasloužil nejvíce. 
František Plachý, rodák 
z Brna, přišel do Liptálu 
jako učitel, později se stal 
řídícím zdejší školy. V do-
bě založení sboru mu by-
lo 25 let. Začal vykonávat 
funkci náčelníka (velitele) 
a zároveň jednatele. Pro 
zaneprázdněnost starosty 
Piláta veškerá tíha staros-
tí o vlastní činnost ležela 

právě na něm. Po Pilátově odchodu do penze se později 
starostou skutečně stal. Ve funkci setrval až do své před-
časné smrti.

 Po mnoho let pracoval Plachý v župním výboru jako 
náměstek starosty, místopředseda samaritánského odboru 
a jednatel vzdělávacího odboru VIII. kraje. Také se v obci 
zasloužil o zřízení tělocvičné jednoty Sokol, kde byl též 

zvolen starostou. Mimo to byl obětavým a neúnavným 
osvětovým pracovníkem, v Liptále i v okolních obcích 
pořádal různé přednášky. V roce 1922, dlouho před zave-
dením elektrického proudu, začal promítat v místní soko-
lovně za pomoci agregátu. Aktivně se zapojil i do činnosti 
autoklubu ve Vsetíně.

Na sklonku roku 1929 vypukla v Liptále epidemie tyfu. 
Mezi její oběti se bohužel zařadil také František Plachý. 
Ani včasná hospitalizace nezabránila jeho předčasnému 
skonu dne 7. 12. 1929 ve věku 49 let. Jeho rakev byla 
vezena na pohřebním voze ze Vsetína až do Liptálu. 
Doprovázela ji čestná stráž s pochodněmi, na tři sta hasi-
čů ve stejnokrojích, zástupci sousedních hasičských žup 
a Moravské zemské hasičské jednoty, sokolstvo, učitelé, 
členové autoklubu a zástupy spoluobčanů včetně dětí. 
Při spouštění rakve do hrobu zněly klaksony seřazených 
automobilů. Smrt Plachého byla pro sbor i celou obec ob-
rovskou ztrátou.

Jsme si jistí, že kdyby bratr Plachý měl možnost vidět 
svůj sbor po těch dlouhých letech činnosti, hřálo by ho 
vědomí, že jeho obětavá a jistě vyčerpávající práce nebyla 
marná, že se i v dnešní uspěchané době najdou lidé, kteří 
věnují svůj volný čas práci pro druhé.           

Výbor SDH Liptál

František Plachý

Drazí bratři a sestry, členové hasičského sboru v Liptále,
vážím si toho, že jste v této chvíli na tomto místě, protože 

toužíte po Božím požehnání – pro sebe i pro svou nelehkou 
službu, kterou pro nás všechny konáte. Velmi si toho vá-
žíme! Když ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, 
se obětujete pro druhé, pomáháte jim v těžkých životních 
situacích – při živelných pohromách, různých neštěstích, ale 
i v každodenním životě. 

Je skoro neuvěřitelné, co všechno vaše služba zahrnuje 
a kde všude jste přínosem a pomocí. Není to jen boj s ohněm 
a vodou či záchrana života, ale patří sem i čištění studní a ka-
nalizace – a to vše zdarma. Patří zde také důležitá a nelehká 
výchova dětí a mládeže ke zdatnosti a obětavosti… A za toto 
všechno, čím jste bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu 
vám velmi děkujeme!

 A velmi rádi vám dnes do této vaší další služby chceme vy-
prosit a odevzdat Boží požehnání. A i když je to v této naší lip-
tálské evangelické tradici poprvé, není to něco protibiblického. 
Apoštol Pavel píše v listu Timoteovi, že všechno se posvěcuje 
Božím Slovem a modlitbou. A to je velmi důleži-
té i pro vaši práci, kterou vykonáváte. Na vašem 
novém praporu, který jste si nechali zhotovit, 
jsou vyšita nádherná slova, která chtějí vyjádřit 
heslo vaší služby: BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU 
KU POMOCI, VLASTI KU PROSPĚCHU. 
A tak vám velmi přeji, abyste ta slova, která stojí 
na této zástavě, dodržovali. Aby byla natrvalo 
vyšitá nejen na tomto praporu, ale i v srdcích, 
aby skutečně všechno to, co konáte a žijete, bylo 
v první řadě Bohu ku cti. Protože bez toho by ta 
záchrana lidského života nebyla kompletní. Vy 
zachraňujete člověka a majetek pro tento časný 
život na této zemi. A Bůh zachraňuje především 
lidskou duši pro věčnost. A tak ať ta spolupráce 

s Bohem na záchraně života jde ruku v ruce s tím, co říkají 
slova na vaší zástavě.

A aby to naše konání bylo Bohu ku cti, tak kde jinde se mů-
žeme o Něm víc dozvědět a setkat se s Ním, než právě při bo-
hoslužbě. A tak vás srdečně zvu na společné bohoslužby, kde 
se můžeme střetávat s Bohem a poznávat Ho. A doufám, že 
to bude dřív, než až při požehnaní nového auta. A když toto 
budeme dělat, tehdy se zlepší i naše vztahy v rodině, i mezi 
sebou, i v obci… Ale hlavně budeme mít v srdci pokoj, který 
nám tento svět vzít, ale ani dát nemůže. A naše srdce budou 
hořet Boží láskou, jejíž oheň neuhasí ani všechny hasičské 
sbory dohromady! Tak toto vám ze srdce přeji a za to se spolu 
s vámi budu modlit.

 Ať vás Bůh chrání ve všech těžkostech, abyste v boji se živly 
vždy dobře obstáli a vždy se vrátili ke svým rodinám. Bůh žeh-
nej tomuto liptálskému hasičskému sboru; Bůh ochraňuj jeho 
členy; Kristus přebývej v srdci každého z vás; a Duch svatý 
uskutečňuj skrze vás svoji záchranu pro život časný i věčný.

Mária Jenčová, Farářka ČCE Liptál

Slova farářky Márie Jenčové při bohoslužbě 9. srpna 2015
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Původní hasičskou stříkačku od firmy R. A. Smekal měl 
sbor k dispozici již od roku 1905. Byla na svou dobu moderní 
a velmi výkonná, v roce 1924 byla navíc opatřena motorem. 
V současnosti bohužel stříkačka včetně doplňků vzhledem 
ke svému stáří, způsobu garážování a provozu vykazovala 
značné poškození. Jednalo se zejména o zkorodované ocelové 
části, poškozené dřevěné části a sedlářskou práci. V roce 2012 
se výbor odhodlal k odvážnému kroku stříkačku svépomoci 
zrekonstruovat. Nelehkého úkolu se ujali manželé Pavlína 
a Tomáš Geržovi, kteří provedli většinu prací. Hlavním zámě-
rem bylo zrekonstruovat stříkačku trvanlivým způsobem tak, 
aby vydržela dalším generacím a byla plně funkční. Rozhodli 
jsme se proto, že i přes její historickou hodnotu půjdeme ces-
tou, která spojí původní barvy s novým nátěrem, a poškozené 
prvky vyměníme. Cílem náročné rekonstrukce bylo nejen 
zlepšit technický stav, ale hlavně zachránit historické dědictví, 
které nám naši předchůdci zanechali. Věřme, že opravená stří-
kačka bude sloužit dalším generacím jako připomenutí časů 
dávno minulých.

Děkujeme manželům Geržovým za jejich nesmírnou obě-
tavost, se kterou 2,5 roku ve svém volném čase, kterého 
jako rodiče malých dětí jistě mnoho nemají, bez jakéhokoliv 

finančního ohodnocení pracovali na opravě. Proměnili naší 
starou stříkačku v klenot, který má pro nás nevyčíslitelnou 
hodnotu.              Výbor SDH Liptál

Rekonstrukce původní stříkačky

Poděkování za renovaci stříkačky Pavle a Tomáši Geržovým, 
předává starosta hasičů Karel Tkadlec.
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Výbor SDH Liptál děkuje všem hostům oslav 110. výročí 
založení sboru. Věříme, že jste s námi strávili příjemné 
odpoledne. Děkujeme také našim sponzorům OÚ Liptál, 
Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, Valatrans, a.s., 
Spedimex Moravia, spol. s r.o., K. Stroj s.r.o., Zemědělské 
družstvo Liptál, Nábytek Vaculík s.r.o., Řeznictví U Hrušků, 
Austin Detonator s.r.o., Restaurace U Klesků, Mave, spol. 

s r.o., Nadace Synot, Prodag Zlín, s.r.o., Zlínský kraj 
a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Bez 
jejich finanční či materiální pomoci bychom akci mohli 
stěží zrealizovat.

Výbor SDH Liptál

Fotografiemi na stránku hasičů přispěli Josef Londa, Jana 
Vráblíková ml., Petr Chmelař, Anna Kašpárková. Více foto-
grafií na www.liptal.cz – Fotogalerie.

V sobotu 11.7. 2015 se na místním fotbalovém hřišti 
konal jubilejní 30. ročník soutěže hasičských družstev 
„O pohár starosty obce“ a soutěž velitelů „O pohár sta-
rosty sboru“. Jako obvykle se soutěžní družstva potýkala 
s nástrahami naší neobvyklé tratě. Proto mezi nás zavítaly 
jen ty nejodvážnější týmy z okrsku, mezi ně se zařadili také 
naši kamarádi z Bělé pod Pradědem. I když to závodníkům 
občas i uklouzlo, celé odpoledne se obešlo bez zranění. 
Z vítězství se v kategorii velitelů radoval Miroslav Jančík 
z SDH Lutonina, pohár za první místo od starosty obce zís-
kalo družstvo mužů z SDH Neubuz. Velkým překvapením 
bylo vítězství SDH Liptál v kategorii žen, a to i u velitelek, 
kde zlato vybojovala Kristýna Šťastná.

Letošní ročník však byl přece jen v něčem výjimečný – 
starosta obce přijal výzvu hasičů a vyzkoušel si náročný 
překážkový běh, který musí absolvovat každý velitel druž-
stva. Za svůj výkon sklidil od přihlížejících velký aplaus.

Nadšení ze strany nejmenších návštěvníků se dočkaly 
připravené atrakce. A my už teď můžeme slíbit, že na-
fukovací hrad a koutek malování na obličej připravíme 
i napřesrok.

Výbor SDH Liptál

Poděkování

Hasiči se opět rvali o poháry



Liptálský zpravodaj 3/2015  35

Myslivecké odpoledne v LiptáleMyslivci
V polovině prázdnin v sobotu 25. 7. 

pořádali myslivci u myslivecké chaty 
v Liptále již tradiční myslivecké odpo-
ledne určené pro širokou veřejnost.

Od rána se vše připravovalo pro ná-
vštěvníky akce. V kuchyni panoval čilý 
ruch při přípravě bohatého občerstvení, 
jako byl guláš či pečený divočák se ze-
lím. Pro příchozí bylo rovněž přichystáno 
čepované pivo, kofola a víno. A pro děti 
již tradičně soutěž v malování obrázků 
a střelba ze vzduchovky, nově pak chůze 
na chůdách či přetahovaná lanem. Pro do-
spělé pak soutěž v hodu sekyrou, kterého 
se letos zúčastnily i dvě ženy. Soutěž v ře-
zání pilou hrbaňou se letos nekonala kvůli 
zhoršení počasí, i když v plánu byla.

Letní odpoledne  při poslechu muzi-
ky v podání kapely 1+1, Jany a Josefa 
Vráblíkových z Liptálu, rychle ubíhalo. 
Pro šťastlivce byla připravena i bohatá 
zvěřinová tombola.

Věřím, že návštěvníci odcházeli z naší 
akce spokojeni a příští rok o prázdninách 
se všichni sejdeme opět při mysliveckém 
odpoledni. Bohatou fotodokumentaci 
z této akce najdete i na stránkách obce 
ve fotogalerii.

Přejeme Vám všem příjemné „babí 
léto“ a barevný podzim plný hub i pří-
jemných zážitků v naší krásné a bohaté 
přírodě. 

S provoláním Myslivosti zdar! 
Mirka Klubalová, 

kronikářka MS Liptál Brdisko
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Na Josefa se vyhrávalo po celé dědiněNapsali nám
Byly časy, kdy se v Liptále vyhrá-

valo i na Františku, která slaví svátek 
9. března. Já už ale pamatuji jen oblí-
bené a každoroční vyhrávání na Josefa. 
19. března hrávala liptálská dechovka 
všem Josefům, ale i ostatním, kteří v tu 
dobu něco slavili. Podle nepsaného zvyku 
jeden rok začínala v Hořansku a šla smě-
rem na Dolansko a další rok zase naopak. 
Pokud se začínalo v Hořansku někdy 
kolem třetí hodiny odpoledne, u nás před 
domem bývali muzikanti většinou kolem 
čtvrté. Pokud však začínali v Dolansku, 
stávalo se, že k nám dorazili až někdy ko-
lem desáté večer. Že to bylo pro všechny 
muzikanty, ale i pro ty, co je doprovázeli, 
velmi náročné, netřeba ani mluvit. Ale 
přišli a zahráli vždycky. Protože byl Josef 
tatínek i bratr a maminka měla v ten den 
narozeniny, hrávaly se u nás dvě skladby. 

Mamince obvykle Pro Jarmilku. Bývalo 
totiž dokonce zvykem, že tak jako u nás, 
i na jiných místech se každý rok hrávala 
stejná písnička. A tak už se dopředu vědě-
lo, že například u Josefa Tkadlece naproti 
kostela uslyšíte písničku Dokád byly sta-
ré dvacetníky, jinde to bylo Pod tou naší 
starou lípou. U Josefa Křupaly, kde je 
dnes řeznictví ve středu obce, se hrával 
vždy valčík Cestička k Mayrovce.

Cestička k Mayrovce ušlapaná, 
šla po ní dívčina uplakaná,
včera si zpívala, miláčka líbala, 
dnes je už od něho odloučená.

Dnes už se nevyhrává. Jednak Josefů 
ubývá, a pro muzikanty bývá také těžší 
uvolnit se ze zaměstnání. Ale byla to 
pěkná akce a rádi na ni vzpomínáme. 

(Pokud máte někdo doma fotografii 
z této tradiční akce, rád bych si ji vy-
půjčil.)

Ukázka z knihy Dvacet let starostou, 
která vyjde v průběhu prvního čtvrtletí 
roku 2016. V současné době probíhají 
grafické práce a výběr fotografií. Pokud 
by byl ochoten někdo přispět na tuto čin-
nost nebo na samotné vydání knihy, může 
tak učinit na účet 2400136248/2010 ne-
bo mě kontaktovat na číslo 571 438 008, 
604 205 471, případně na e-mail: vacu-
lik@molo.cz. Poděkování a zveřejnění 
sponzorů a dárců v knize je samozřejmos-
tí. Navíc za každých vložených 1000,- Kč 
nabízím jeden výtisk knihy zdarma. 

S pozdravem 
Miroslav Vaculík

Vážený pane starosto, vážené za-
stupitelstvo, pracovníci obecního úřa-
du a všichni ostatní, s potěšením, ale 
i s hrdostí jsem si v Liptálském zpra-
vodaji přečetl zprávu, že má rodná 
obec Liptál, získala jako první vesnice 
v Evropě významné ocenění – cenu 
„Zlatá Europea“.

Již více než půl století sleduji zpovzdá-
lí život a dění v Liptále. Kdykoliv listuji 
zpravodajským čtvrtletníkem, udivuje 
mě široká a pestrá nabídka kulturních, 
sportovních a společenských akcí v obci. 
Dovolím si tvrdit, že co do počtu a cel-
kového záběru je lze srovnat s mnohým 
menším okresním městem. I proto není 
udělení Evropské ceny náhoda.

Pozastavuji se dále nad otázkou, kde se 
berou všichni Ti, co dobrovolně a s na-
sazením věnují všem souborům, spol-
kům, sportovním klubům a zájmovým 
sdružením svůj dnes tak drahocenný 
čas. Osobnosti jako pan řídící František 

Plachý, mistr Jan Kobzáň, manželé 
Váňovi a mnozí další jsou již dávnou mi-
nulostí. Přesto jsou jejich myšlenky a či-
ny stále v obci živé. Vím dobře, o čem 
píši, neboť si vzpomínám, jak nelehké 
bylo koncem 50. let minutého století dát 
dohromady pár mladých nadšenců při 
budování klubovny v prostorách liptál-
ského zámku. 

Vážím si proto a oceňuji práci a úsilí 
všech, kteří dokázali v minulých de-
setiletích vytvořit v Liptále atmosféru 
vzájemného porozumění a pochopení 
pro společnou věc, která přinesla nejen 
bohatý život v obci, ale i uznání „Vesnice 
roku 2006“ a současné ocenění „Zlatá 
Europea“.

Jsem rád, že i já jsem alespoň malou 
kapičkou mohl v minulosti k tomuto 
úspěchu přispět.

Děkuji Vám Všem, kteří jste se o to 
zasloužili. Současně Vám přeji hodně 
zdraví, osobní a rodinné pohody a štěstí 

v započaté práci pokračovat a oboha-
covat život nejen v mé rodné obci, ale 
i mimo její hranice. 

Duben  2015
Dr. František Řezník s manželkou

Za obecní úřad, zastupitelstvo obce 
i všechny občany a členy všech složek 
v Liptále děkujeme za milá slova a oce-
nění naší společné práce. Jsme zároveň 
rádi, že se vždy rád i se svojí rodinou 
do Liptálu vracíte a že jste i pravidelným 
poctivým čtenářem našeho Liptálského 
zpravodaje. Přejeme Vám i celé Vaší ro-
dině hodně zdraví a spokojenosti do dal-
ších let a hodně úspěchů i ve Vašich  čin-
nostech, kterým se stále s neutuchajícím 
zapálením věnujete. 

Ještě jednou děkujeme a těšíme se 
na další setkávání v naší obci při nejrůz-
nějších příležitostech.

Jana Vráblíková

Dopis od našeho rodáka

základNí škola liptál zve všechNy malé i velké Na

pochod bRoučků
a slavNostNí sázeNí stRomové aleje

které se bude konat v úterý dne 27. října 2015, v 16.30 hod. před budovou ZŠ

Těšíme se na průvod plný nejroztodivnějších světýlek,
kterým si vždy připomínáme vznik samostatného Československa.
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Zlínský kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby
Úspěchy nejen našich občanů

a my jsme velmi rádi, že mezi no-
minovanými na toto ocenění byli i dva 
řemeslníci, které znáte z naší obce. 

Jedním z nich je pan Zdeněk Matyáš, 
řezbář z Valašských Klobouk, který je 
pravidelným účastníkem Liptálských 
slavností a svou dokonale zvládnu-
tou technikou vyřezávání valašských 
motivů patří ke špičce v tomto obo-
ru. Jeho Strom života zdobí centrum 
Liptálu a je obdivovaným uměleckým 
dílem místních občanů i návštěvníků 
z dalekého okolí. 

Na udělení titulu byla nominována 
i paní Petra Pilná ze Vsetína, vy-
chovatelka  Školní družiny ZŠ Liptál.  
Ve svém volném čase se věnuje tex-
tilním technikám a na ocenění byla 
navržena za udržování tkalcovského 
řemesla -  tradičního tkaní koberců 
na tkalcovském stavu. V loňském roce 
získala  ocenění za rukodělnou výrobu 
v rámci projektu Lísky z.s. Poctivě 
vyrobené – podpora udržitelné místní 
ekonomiky ve Zlínském kraji a s naší 
Mateřskou školou Liptál spolupracu-
je i na projektu Lísky z.s. Jak učit 
POLy.  

Foto J. Maceček, J. Vráblíková.  
Oficiální tiskovou zprávu z předávání 
titulů najdete na stránkách Krajského 
úřadu Zlín. 

http://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-
kraj-ocenil-mistry-tradicni-rukodelne-
vyroby-aktuality-12601.html 

Vybrala Jana Vráblíková

Vsetín – Kino Vatra bylo v neděli 
14. června 2015 dějištěm slavnostní-
ho předání Ceny města Vsetín za rok 
2014. Jejím držitelem se stal fotograf 
Zdeněk Hartinger.

Cenu města Vsetín uděluje vsetín-
ská radnice už od roku 2000. Zdeněk 
Hartinger se stal jejím  devatenáctým 
laureátem. Žije a působí ve Vsetíně, 
odkud stále vyráží „lovit“ krásné 
záběry především valašské přírody. 
A právě jeho dlouholetá fotografická 
práce a snímky, jimiž zviditelnil nejen 
město Vsetín, ale i celé Valašsko, mu 

vynesly Cenu města Vsetín za rok 
2014.

(Převzato z Jalovce, 23.6.2015, vy-
brala Jana Vráblíková)

Za obec Liptál se připojujeme k čet-
ným gratulacím a blahopřejeme k to-
muto významnému ocenění. Přejeme 
hodně dalších, krásných fotoúlovků. 
Zároveň děkujeme za dosavadní spo-
lupráci (pohlednice, kalendáře, foto-
soutěž, atd.), které si vážíme a ve které 
budeme jistě spolupracovat i nadále. 

Zdeněk Hartinger převzal Cenu města Vsetína
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Rozlosování podzimní soutěže 2015SPORT

Rozlosování mladší přípravka - podzim 2015
kolo den datum kde hřiště výkop soupeři

1 so 29.8. doma Liptál 10:00 Ústí, Vsetín, Nový Hrozenkov
2 ne 6.9. venku Ústí 10:00 Lidečko, Liptál, Ratiboř B
3 so 12.9. venku Lidečko 10:00 Hošťálková, Kateřinice, Liptál
4 ne 20.9. venku Krhová 10:00 Ratiboř A, Liptál, Police
5 so 26.9. doma Liptál 10:00 Střelná, Karolinka, Jablůnka
6 ne 4.10. venku Kateřinice 10:00 Valašské Příkazy, Liptál, Jablůnka
7 ne 11.10. venku Střelná 12:00 Lidečko, Liptál, Hošťálková
8 ne 18.10. doma Liptál 10:00 Hošťálková, Ratiboř A, Valašské Příkazy

Rozlosování mladší žáci - podzim 2015
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 29.8. doma Lužná 14:00
2 so 5.9. venku Francova Lhota 14:00
3 so 12.9. doma Horní Lideč 13:30
4 so 19.9. venku Lidečko 10:00
5 so 26.9. doma Nový Hrozenkov 13:00
6 ne 4.10. venku Huslenky 13:00
7 pá 9.10. doma Ústí 16:30

Rozlosování dorost - podzim 2015
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 22.8. doma Ústí 16:30
2 so 29.8. doma Francova Lhota 16:30
3 so 5.9. - volno -
4 so 12.9. doma Lačnov 16:00
5 so 19.9. venku Jarcová 10:00
6 ne 27.9. doma Kateřinice 12:30
7 so 3.10. venku Huslenky 15:00
8 so 10.10. venku Ústí 11:30
9 so 17.10. venku Francova Lhota 14:00
10 so 24.10. - volno -
11 so 31.10. venku Lačnov 13:30

Rozlosování muži - podzim 2015
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 8.8. doma Halenkov B 16:30
2 so 15.8. venku Horní Bečva B 16:30
3 ne 23.8. doma Mikulůvka 16:30
4 ne 30.8. doma Police 16:30
5 so 5.9. venku Vsetín B 17:30
6 ne 13.9. doma Lačnov 16:00
7 so 19.9. venku Ratiboř B 15:30
8 so 26.9. doma Krhová B 15:30
9 ne 4.10. venku Zděchov 15:00
10 so 10.10. doma Střítež 14:30
11 ne 18.10. venku Študlov 14:00
12 ne 25.10. doma Velká Lhota 14:00
13 ne 1.11. venku Choryně B 13:30

Pro fotbalové fanoušky a nejen pro ně zde zveřejňujeme tabulky pro rozlosování podzimní fotbalové soutěže, i když většina utkání 
již byla odehrána. Poslouží nám pro archivaci a třeba také jako podnětný námět pro využití volného času dětí i mládeže pro jarní 
kola. Všichni zájemci o fotbalovou hru jsou na hřišti v Liptále vítáni! Foto dokončených šaten - Josef Londa.                   (JaVr)
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ZUMBA Fitness

Aktuality z volejbaluZ VOLEJBALU
Od září nám v místní tělocvičně v ZŠ 

Liptál začala nová sezóna, proto bych rá-
da oslovila příznivce míčových her a po-
hybu, aby se připojili do našich řad a při-

šli si zahrát každý čtvrtek od 19 hodin.
V prosinci budeme tradičně pořádat 

Mikulášský turnaj smíšených družstev, 
termín 12.12.2015.

Těší se kolektiv KVN Liptál!
 Za KVN Liptál 
Radana Daňová

tel.: 737 727 815

+ TABATA + kondiční, posilovací a kruhový trénink
MÍSTO: Kulturní zařízení obce Liptál  X  KDY: čtvrtky, od 18 hodin (od září 2015)

INFO: fb, tel. 739 827 170

Na všechny se těší Míša Baťová (Šťastná).

ŽIJ, MILUJ, CVIČ !!!

Fotbalový klub Liptál
 Vás srdečně zve na tradiční 

Štěpánskou zábavu,
 

která proběhne v sobotu 26.12.2015 od 20 hod. v Kulturním zařízení Liptál.
 

K tanci a poslechu bude hrát skupina „Traverz“.
Připraveno bohaté občerstvení.

Pálenice Všemina
Pěstitelská pálenice a domácí pekárna

V prostorech hotelu Všemina vznikla zbrusu nová pěstitelská pálenice, 
která vyrábí pravé ovocné destiláty. Přijďte k nám a vypalte si kvalitní pálenku o lihovosti 

55 až 70%, poseďte si v příjemném prostředí a vychutnejte si speciality z naší domácí pekárny.

NABÍZÍME:
v exkurze a ochutnávky pro jednotlivce či skupiny v konzultace s odbornou obsluhou 

v pálení veškerých destilátů dle přání zákazníka v prodej kvalitního kvasu 
v svoz a odvoz kvasu (15 Kč/l včetně manipulace) v možnost krátkodobého uskladnění kvasu 

v možnost koštu netradičních destilátů

Pálenice Všemina je malým ovocným lihovarem, který vyrábí pravé ovocné destiláty především z ovoce 
dodaného pěstiteli v systému tzv. pěstitelského pálení. V prostorách palírny jsme vybudovali tradiční 

domácí pekárnu, kde si můžete během pálení pochutnat na čerstvých valašských specialitách.

ZAVÁDĚCÍ CENA 199 Kč/litr

Kontaktujte nás: 
Kvasmistr: Milan Juřena, 722 170 970, 

palenice@vsemina.cz, www.vsemina.cz/palenice
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