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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 4 

ze dne 6. 5. 2015   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění: v bodu 9 

 - koupě pozemků parc. č. 182/11, 
2683/4

 - prodej pozemku parc. č. 2696/3
 - prodej pozemků parc. č. 2608/26, 

2608/61 

- schvaluje zápis č. 3 ze dne 
18.02.2015

   
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 3 ze dne 18.02.2015 
 
- bere na vědomí informace z jed-

nání rady obce Liptál č. 5 ze dne 
18.03.2015 a č. 6 ze dne 27.04.2015  

- bere na vědomí žádost pana Romana 
Freunda, Liptál, o odkoupení čás-
ti pozemku parc. č. 2608/23 v k.ú. 
Liptál

- schvaluje revokaci usnesení části 
bodu 09/02/14 z usnesení ZO Liptál 
02/2014 týkající se prodeje pozemku 
parc. č. 3365/20 v k.ú. Liptál paní 
Markétě Králové, Vsetín

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

- bere na vědomí žádost Miroslava 
Řezáče, Liptál, o směně části je-
ho pozemku parc. č. 3365/11 v k.ú. 
Liptál za část pozemku ve vlastnictví 
obce Liptál parc. č. 3365/5 v k.ú. 
Liptál

- bere na vědomí žádost Jaroslavy 
Salisové, Liptál, ve věci návrhu 
na směnu pozemků parc. č. 237, 
3968/3, 3366/4 a 3968/2 v k.ú. 
Liptál

- schvaluje koupi pozemků st. p. č. 
76, parc. č. 145/1, 145/2, 145/3 
v k.ú. Liptál od Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické, 
na nichž se nachází hřbitov, za cenu 
1,- Kč

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
- schvaluje koupi pozemků parc. 

č. 182/11 a 2683/4 v k.ú. Liptál, 
na nichž se nachází komunikace, 
za cenu 1,- Kč

- bere na vědomí žádost pana Petra 
Dani, Liptál, o koupi pozemku parc. 
č. 2696/3 v k.ú. Liptál, o výměře cca 
100 m2

- bere na vědomí informaci o možnos-
ti prodeje pozemků parc. č. 2608/26 
a 2608/61 v k.ú. Liptál za účelem 
výstavby nových rodinných domů 
v ulici Sadová

- bere na vědomí informaci o vzdání 
se funkce zastupitele obce Liptál, kte-
rou podal pan Jan Evják DiS. ke dni 
13.4.2015

- volí člena kontrolního výboru Darinu 
Geržovou

- schvaluje Dodatek č. 4 ke Směrnici 
č. 6/2012 – Směrnice pro poskytová-
ní a účtování cestovních náhrad

- schvaluje navýšení měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva 
obce Liptál o 3,5 % od 1.6.2015 

- bere na vědomí informace o zahá-
jení prodeje trubního materiálu pro 
kanalizační přípojky v obci Liptál

- schvaluje starostu obce Liptál 
Ing. Milana Daňu k zastupová-
ní na Valné hromadě společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., 
která se uskuteční 4.6.2015

- bere na vědomí Zprávu č. 201/2014/
KŘ o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce Liptál za rok 2014

- projednalo závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2014 a vyjadřuje sou-
hlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad

- schvaluje hospodářský výsledek 
obce Liptál za rok 2014 ve výši 
3.415.456,04 Kč

- schvaluje účetní závěrku obce Liptál 
v souladu s § 18 zákona 563/1991, 
o účetnictví, sestavenou k 31.12.2014. 
Účetní závěrka se skládá z rozvahy, 
výkazu zisku a ztrát a přílohy

- schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací 
listině Základní školy Liptál s účin-
ností od 1.6.2015

- schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací 
listině Mateřské školy Liptál s účin-
ností od 1.6.2015

- bere na vědomí informaci o udě-
lení ceny Zlatá Europea obci Liptál 
Evropskou unií umění

- pověřuje radu obce, aby navrhla 
vhodné místo k přeparkování au-
ta z parkoviště u hřbitova nebo 
připravila vyhlášku o dlouhodobém 
parkování vozidel na obecních po-
zemcích

- bere na vědomí sběr nebezpečných 
odpadů dne 9.5.2015

- bere na vědomí seminář „Rychle ros-
toucí dřeviny“ pořádaný Energetickou 
agenturou Zlínského kraje o.p.s. dne 
28.5.2015 ve Zlíně

- bere na vědomí přijetí nového pra-
covníka obce Liptál pana Tomáše 
Mrliny

Na konci loňského roku obec Liptál žádala o dotaci na projekt přestěho-
vání Mateřské školy do volného pavilonu Základní školy. Bohužel jsme byli 
informováni, že tento projekt nebude podpořen z důvodu, že dostatečně ne-
zvyšujeme kapacitu nové mateřské školky. Nicméně jsme byli informováni, 
že na podzim tohoto roku bude program znovu otevřen. Doufám, že příště 
budeme úspěšnější a konečně se nám podaří přestěhovat mateřskou školku 
do nových prostor.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Dotace na přestěhování Mateřské školy 
do volného pavilonu Základní školy
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Kanalizační přípojky – prodej materiálu již zahájen 

Revitalizace centra obce Liptál

Jak jste již byli informováni, obec 
Liptál se také zapojila do nákupu ka-
nalizačního potrubí pro své občany. 
Důvodem je zajistit občanům nejlepší 
nákupní ceny za trubní materiál a co 
nejvíce motivovat občany, aby své ro-
dinné domy napojili na kanalizaci hned 
v roce 2015. Zvýhodněné ceny za ma-
teriál budou totiž pouze v letošním ro-
ce a zvýhodnění dosahuje úspory cca 
50% nákladů proti nákupu v obchodě. 
K dispozici bude celý sortiment dé-
lek potrubí (potrubí délky 0,5m, 1m, 
2m, 3m, 5m), úhlů kolen (15°, 30°, 
45°, 60°) a k dispozici budou také 
odbočky 150/150/45°. Průměr potru-
bí je 150 mm. Je to průměr potrubí, 
který musí být použit na realizaci vaší 
domovní kanalizační přípojky. Cena 
je stanovena za metr potrubí ať už 
pořizujete jakoukoliv délku. Přechod 
z vašeho stávajícího potrubí na nové 
potrubí průměru 150 mm si musí kaž-
dý vlastník koupit sám, protože každý 
má jiný průměr a materiál stávajícího 

potrubí. Trubní materiál je uskladněn 
v garáži u Hasičské zbrojnice a bude 
zájemcům prodáván za níže uvedené 
ceny.

Občané mají také možnost zreali-
zovat si kanalizační přípojku již nyní. 
Prozatím ale nesmí dojít k propoje-
ní stávajícího septiku nebo žumpy 
do veřejné kanalizace. Toto propojení 

přípojky se stávajícím potrubím musí 
být provedeno až po kolaudaci hlavní 
kanalizační stoky. Tato varianta se 
týká především občanů, kteří chtějí 
využít již nyní rozkopané zahrady 
a část potrubí kanalizační přípojky si 
zrealizují již nyní.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V minulém vydání Liptálského zpra-
vodaje jsme Vás informovali o probí-
hající investiční akci obce Liptál s ná-
zvem projektu „Revitalizace centra 
obce Liptál“. Projekt byl úspěšně dne 
15. června 2015 fyzicky dokončen. 
Díky němu nově vzniklo 12 parko-
vacích míst za budovou obce, dále 
vznikla 4 nová parkovací místa pod 
obchodem Jednota, 4 parkovací místa 
nad obchodem se rozšířila a ostatní 
parkovací místa v centru obce dostaly 
nový asfaltový povrch. Mimo rozšíření 
parkovacích míst v obci byly projek-
tem řešeny i jiné záležitosti. Zhotovil 
se bezbariérový vstup do zdravotního 
střediska, který se nachází z boční 
strany budovy obecního úřadu. Dále 
se za obcí pod vzrostlými břízami vy-
budoval menší, příjemný parčík, který 
není určený jen k odpočinku na no-
vě vzniklých lavičkách, ale rovněž 
k herním aktivitám našich nejmenších 
spoluobčanů, které zajišťuje pět ku-
sů dětských pružinových hracích prv-
ků. Projekt samozřejmě řešil i čistotu 
a podporu flóry, proto v samotném 
centru obce přibyly i odpadkové koše 
a vysázely se nové okrasné květiny, 
keře a ovocné stromky.

Celkové náklady na celou akci činily 
cca 3,08 mil. Kč. Obec se na nákladech 
podílela částkou 0,94 mil. Kč, zbylých 
2,14 mil. Kč bylo financováno z do-
tačního titulu Regionálního operačního 
programu (ROP) Střední Morava. 

Záměrem projektu „Revitalizace cen-
tra obce Liptál“ bylo především vyřešit 

problém s nedostatečným počtem par-
kovacích míst v našem centru a v druhé 
řadě esteticky a pocitově naše centrum 
zvelebit. Myslím si, že oba záměry se 
podařily patřičně naplnit a doufám, že 
i naši občané budou s novým vzhledem 
centra obce spokojeni.

Ing. Ondřej Vaculík
místostarosta obce

Cena trubního materiálu

Položka Tuhost Cena, za kterou koupíte materiál od 
obecního úřadu

Potrubí DN 150 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
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Nařízení Státní veterinární správy - výtah
Č. j.: SVS/2015/054952-Z

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Zlínský kraj podle veterinárního zákona nařizuje 

mimořádná veterinární opatření
k zajištění ochrany zdravých chovů včel 

před nebezpečnou nákazou – morem včelího plodu 
a jejímu zdolání ve Zlínském kraji.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel 
s chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmeno-
vaných v článku 2 tohoto Nařízení, a to bez ohledu zda jsou 
organizovaní v Českém svazu včelařů (dále jen „ČSV“) nebo 
v jiné organizaci nebo neorganizovaní. 

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdoláva-
cí opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů 
včel před nebezpečnou nákazou – morem včelího plodu 
a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této 
nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, potvrzeného ná-
lezem původce této nákazy laboratorním vyšetřením a ná-
vazně vymezených ohnisek nákazy v chovech včel drže-
ných na stanovištích včel ve Zlínském kraji - Rozhodnutím 
KVS v katastru obce:

Držková, Halenkovice, Jasenná na Moravě, Oldřichovice 
u Napajedel, Podkopná Lhota, Racková, Trnava u Zlína.

Čl. 2
Zřízení ochranných pásem

Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem 
ohniska nákazy v obci Jasenná na Moravě s přihlédnutím 
k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologic-
kým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální 
území těchto obcí: 

b) v okrese Vsetín: Lhota u Vsetína, Liptál, Pozděchov, 
Prlov, Seninka a Valašská Polanka

5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem 
ohniska nákazy v obci Podkopná Lhota s přihlédnutím 
k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologic-
kým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální 
území těchto obcí: 

c) v okrese Vsetín: Hošťálková, Liptál, Ratiboř. 

7) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem 
ohniska nákazy v obci Trnava u Zlína s přihlédnutím k epi-
zootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým 
podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území 
těchto obcí: 

b) v okrese Vsetín: Hošťálková, Liptál, Ratiboř. 

Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemisťování včel z ochranného pásma. 
Přemístění včel v rámci ochranného pásma je možné jen 
se souhlasem KVS, vydaným na základě žádosti chovatele 
doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření 
směsného vzorku měli na přítomnost původce moru včelího 
plodu.

Čl. 4
Opatření na celém území Zlínského kraje

Všem chovatelům včel na území Zlínského kraje se za-
kazuje provádět léčbu nebezpečné nákazy – moru včelího 
plodu.

Čl. 5
Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihu-
jící zavíčkovaný včelí plod. Nákaza se šíří infikovanou potra-
vou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, 
úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat 
i roztoči a jiní škůdci.

Plást bývá nepravidelně zakladen, víčka jsou ztmavlá, 
propadlá, občas proděravěná. Napadené larvy mění barvu 
z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou barvu a pře-
měňují ji v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk 
vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným 
stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní 
stěně buňky.

Čl. 6
Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících 
z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní 
orgán uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnika-

jící fyzickou osobu. 

Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení

1) Toto nařízení SVS nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení, za den vyhlášení se považuje první den jeho vyvěšení 
na úřední desce KÚ ZK.

Ve Zlíně 29. 5. 2015   
MVDr. Fr. Mahdalík, 

ředitel Krajské veterinární správy

Toto  je  výtah  z  Nařízení  SVS  -  úplné  znění  naleznete 
na úřední desce obecního úřadu, na elektronické úřední des-
ce www.liptal.cz a  je  k dispozici  i  na obecním úřadě, nebo 
Vám je můžeme na požádání zaslat emailem.
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U H E R S K O H R A D I Š Ť S K O : 
Důvěřivá stařenka předala třicet tisíc 
korun podvodníkovi.

Senioři jsou nejčastějším terčem zlo-
dějů a podvodníků. Důvodem, proč si 
pachatelé vybírají právě seniory je sku-
tečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy 
žijí osamoceně, a proto uvítají jakouko-
liv návštěvu, se kterou si mohou popoví-
dat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé 
legendy, jen aby se dostali do přízně 
seniorů a hlavně k jejich penězům. 

O tom, jak byla podvedena falešnou 
vnučkou, včera policistům vyprávě-
la devadesátiletá stařenka z Uherského 
Hradiště. Minulý týden ve středu ráno 
3. června 2015, jí v bytě zazvonil telefon. 
Na druhé straně se ozval ženský hlas 
a stařenku oslovil “babičko“. Stařenka 
myslela, že jí volá vnučka, proto se ze-
ptala “to jsi ty, Alenko?“  Žena v telefonu 
samozřejmě potvrdila své jméno a začala 
s již v mnoha případech omílanou větou: 

“Babi, chci si koupit auto, na které je 
teď sleva a potřebuji půjčit peníze. Kolik 
máš?“ V dobré víře jí stařenka řekla, 
že má u sebe třicet tisíc korun. Žena jí 
odpověděla, že to bude stačit a že asi 
za hodinu pro peníze přijde její kamarád. 
Stařenka chtěla oproti vydaným peně-
zům nějaký doklad, ale žena ji odbyla 
tím, že je to dobrý kamarád a doklad ne-
má vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě 
ten den odpoledne jí peníze vrátí. 

Po nějaké době u bytu stařenky za-
zvonil muž, kterého vpustila dovnitř. 
Muž se s ní nijak nevybavoval, vzal tři-
cet tisíc korun a z bytu odešel. Důvěřivá 
stařenka čekala celé odpoledne na to, 
až jí někdo přinese peníze vrátit. To se 
ale nestalo a s přibývajícími hodinami 
nabývala přesvědčení, že byla podvede-
na. Poté zavolala své vnučce, která sa-
mozřejmě o ničem nevěděla. Stařenka 
ovšem o této záležitosti nikomu neřekla 
a svěřila se až po týdnu své dceři. Pak 

se rozhodla celou věc oznámit a to ze-
jména z toho důvodu: “aby obdobným 
způsobem nebyla podvedena jiná oso-
ba“. Prozatím neznámému pachateli, 
který je podezřelý z trestného činu pod-
vodu a porušování domovní svobody, 
hrozí až dvouleté vězení.

I přesto, že Policie ČR a mnohé ji-
né instituce varují seniory před touto 
trestnou činností, dochází k ní poměrně 
často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že 
dodržíme základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu 

či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit 

na někoho blízkého, případně volat 
na linku 158

- nikomu cizímu nepředávat žádné 
peníze.

por. Bc. Milena Šabatová, 
Policie ZK, územní odbor U. Hradiště

a za uzavření smlouvy mi nabídl 
dárek. Mohu věřit jeho tvrzení o dárku 
na podpis?

Poskytování „dárků“ – např. LED 
žárovek – zdarma nebo za zvýhodněnou 
cenu je v případě prodejců energií často 
vázáno na změnu dodavatele elektřiny či 
plynu. Proč? Při podpisu nové smlouvy 
mají podomní prodejci ze zákona po-
vinnost dát zákazníkovi 14 dní na roz-
myšlení. Pokud ale při podpisu obdržíte 
dárek nebo si ho koupíte za symbolickou 
cenu, vypovězení smlouvy bez sankce 
není možné.

Jestliže si tedy později změnu dodava-
tele rozmyslíte, bude po vás obchodník 
požadovat vrácení „darovaných“ LED 
žárovek v nepoškozeném stavu nebo 
úhradu jejich plné ceny.

A cena, kterou po vás bude obchodník 
za nevrácené LED žárovky požadovat, 
bude pravděpodobně velmi vysoká (ně-
kdy se jedná i o tisíce korun). Přesnou 
výši ceny tohoto „dárku“ najdete v kupní 
smlouvě, kterou budete jistě v souvislos-
ti s převzetím LED žárovek podepisovat. 
Pozor, někdy se kupní smlouva na LED 
žárovky tváří jen jako nevinný děkovný 
dopis, nebo potvrzení o převzetí „daru“.

I zde proto platí varování: než jakýkoli 
dokument podepíšete, pozorně si jej pře-
čtěte (včetně přikládaných obchodních 
podmínek) a důsledně vyžadujte jeho 
kopii. Pokud podmínky smlouvy nestí-
háte prostudovat za přítomnosti exter-
ního prodejce a o nabídku máte zájem, 
domluvte si s ním další setkání. Nebo 
se zeptejte na nejbližší obchodní zastou-

Na zdejší živnostenský úřad se obrátil 
podnikatel provozující živnost zpraco-
vání kamene. V rámci této živnosti jsou 
mimo jiné prováděny kamenické práce 
– zhotovování a rekonstrukce pomníků 
a náhrobků. Podnikatel se opakovaně 
při sjednávání zakázek setkává s pod-
vedenými zákazníky, kteří si prostřed-
nictvím internetových stránek nebo na 
základě nabídky formou letáčků ob-

jednali kamenické práce – zhotovení 
nebo renovaci pomníků či náhrobků 
a zaplatili zálohu proti vydání dokladu. 
Kamenické práce však poté nebyly již 
realizovány a peníze zákazníků zpět 
nevráceny.

Živnostenský úřad z těchto důvodů 
upozorňuje případné zájemce o kame-
nické práce, aby si při sjednávání za-

SENiOři a JEJiCH bEZPEČÍ

Podvedli devadesátiletou stařenku

Navštívil mne podomní prodejce 

Upozornění živnostenského úřadu

pení, kde si můžete dojít bonus vyzved-
nout. Dobrý a solidní prodejce pro vás 
bude mít stejnou nabídku připravenou 
i na pobočce.

Nechcete přece koupit „zajíce v pytli“. 
A není příjemné druhý den zjistit, že si 
nový dodavatel účtuje přehnané poplat-
ky navíc, pro úpravu záloh musíte jet 50 
km daleko, nebo darované LED žárovky 
svítí méně, než potřebujete, a do vašich 
světel nepasují.

Pokud na vás prodejce „tlačí“, je 
třeba zbystřit a nenechat sebou ma-
nipulovat. Cena, se kterou prodejce 
přišel dnes, bude zcela jistě platit 
nejen zítra, ale i za týden. Nenechte 
se napálit.

Na dotazy čtenářů odpovídá Martin 
Leiss, manažer externího prodeje RWE

Vybráno z magazínu pro zákazníky 
RWE, č. 2/2015

kázek ověřovali totožnost osoby, s níž 
jednají; před vyplacením zálohy ověřili, 
zda nabízející vlastní příslušné živnos-
tenské oprávnění. Ověřit tuto skutečnost 
je možné na kterémkoliv živnostenském 
úřadě nebo na internetových stránkách 
www.rzp.cz. Telefonický kontakt OŽÚ 
Vsetín – 571 491 201, 202, 340, 205.

Ing. Daniela Lukyová
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Městský úřad Vsetín
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Z minirozhovorů se starosty Valašska: 

ZLaTÁ  EUROPEa
Evropská komise umění (EUU) se 

mimo jiné zabývá hodnocením i oce-
ňováním umělecké a kulturní činnosti 
osobností, institucí, firem, dobrovol-
ných spolků i lidských sídel. Za do-
bu své patnáctileté působnosti předala 
EUU v několika kategoriích přibližně 
tři stovky Evropských cen do více jak 
čtyř desítek zemí světa všech kontinen-
tů. Tato mezinárodní společnost si vší-
má mimořádného kulturního přínosu 
nejen v oblasti tradičně či akademicky 
pojímaných uměleckých odvětví, ale 
též kulturních aktivit a jejich podporu 
v tom nejširším smyslu slova.

V měsíci září 2014 se presidium 
EUU zabývalo podanými návrhy 
svých členů na ocenění v r.2015, mezi 
něž byla zařazena také obec Liptál. 
Zkoumání a diskuze k tomuto návr-
hu vyústila k jednomyslnému přijetí 
Liptálu mezi laureáty Evropské ceny 
za podporu umění a kultury. Ve zdů-
vodnění rozhodnutí komise je uvede-
no: Vážíme si nejen Vaší dlouhodobé 
a účinné podpory zachování tradiční 
lidové kultury a její prezentaci v ce-
losvětovém měřítku, ale též podpory 
činnosti obecních spolků s širokým 
záběrem aktivit i dobrovolným a obě-
tavým zapojením se většiny občanů 
Vaší obce do tohoto dění.

Evropská civilizace a kultura je his-
toricky postavena na základech křes-
ťanství. Rovněž z tohoto úhlu pohledu 
chceme vyzvednout jeden z viditel-
ných rysů života ve Vaší obci Liptál 
– nevšední náboženskou toleranci, 
snášenlivost a kulturně tvůrčí soužití 
lidí různého vyznání, které může být 
aktuálním a velkým příkladem jiným 
komunitám našeho „starého konti-
nentu“. Jsme přesvědčeni, že právě 
v následujícím roce a zejména v sou-
vislosti s připomínkou 600.výročí 
tragického konce reformačního úsilí 
mistra Jana Husa v Kostnici, může být 
veřejné předání Evropské ceny obci 
Liptál významným signálem dalším 
společenstvím a podnětem k hlubšímu 
zamyšlení nad současností i budouc-
ností celé Evropy.

EUU je mezinárodní nezisková 
organizace, sdružující umělce, vý-
znamné kulturní aktivity a mecená-
še kulturního života Evropy i dalších 
kontinentů.

EUU byla založena v Bruselu r.1999 
a sídlí v Praze. Zvolené presidium řídí 
činnost EUU a jsou v něm zastoupeny 
osobnosti České republiky, Švýcarska, 
Ukrajiny, Německa, Slovenska, Konga 
Brazzaville a Itálie.

Mezi laureáty Evropské ceny 
jsou např. španělský tenor Placido 
Domingo, německé město Stuttgart, 
kytarista skupiny Rolling Stones Keith 
Richards, libanonská módní návrhář-
ka českého původu Blanka Matragi. 
Laureátem je také fenomenální slo-
venský hokejista Jozef Golonka, ale 
i Pavlína Moskalyková – Solo, fil-
mová režisérka žijící v Los Angeles 
(dcera režiséra Antonína Moskalyka 
- „Četnické humoresky“). 

Závěrem si dovolím citovat filo-
sofii a poslání EUU citátem Johanna 
Wolfganga von Goetha: „Člověk je 
bohatý jedině tím, co učinil pro dru-
hé“.

Slavnostní akt předání Evropské 
ceny za podporu umění a kultury 
ZLATÁ  EUROPEA bude naší obci 
Liptál uskutečněn v neděli 23. srpna 
2015 v 15 hodin v rámci galaprogra-
mu Mezinárodního folklorního fes-
tivalu Liptálské slavnosti. Bude to 
důstojné pokračování hodnocení naší 
obce – po ocenění v roce 2006, kdy 
se Liptál stal Vesnicí roku, nejlepší 
v České republice.

Z materiálů EUU a korespondence 
zpracoval Ladislav Michálek

červen 2015

Liptál  /ROZHOVOR/  –  V  podzim-
ních  komunálních  volbách  v  Liptále 
zvítězilo politické seskupení – Sdružení 
nezávislých  kandidátů Liptál. Nejvíce 
hlasů dali Liptalané nejmladšímu kan-
didátu na listině, v té době třicetileté-
mu Milanu Daňovi.

Starosta Liptálu Milan Daňa. 
Autor: Archiv OÚ Liptál

Čeho chcete 
ve funkci sta-
rosty ve funkč-
ním období do-
sáhnout?

Jako mnoho 
jiných starostů 
chci také dosáh-
nout větší atrak-

tivity Liptálu a pomoci místním lidem 
k lepším podmínkám pro život v naší 

krásné obci. Cílem je dokončení plá-
novaných investičních akcí a příprava 
dalších projektů pro čerpání dota-
cí. Počet obyvatel Liptálu vzrůstá. 
Zvyšuje se také množství nové vý-
stavby, proto dalším cílem je rozši-
řování inženýrských sítí a zlepšování 
povrchů komunikací. Velkou pozor-
nost věnujeme také kvalitě občanské 
vybavenosti, ať už jsou to školská 
zařízení, nebo místa pro volnočasové 
aktivity. Cílů je mnoho, proto dou-
fám, že se během volebního období 
podaří všechny splnit.

Co je podle vás v současné době 
v Liptále největší problém?

V současné době je to realizace 
splaškové kanalizace v rámci projek-
tu Čistá řeka Bečva II. Je to projekt, 
který svým celoobecním rozsahem 
výrazně ovlivňuje každodenní život 

v Liptále. Ale i tento problém již bude 
brzy za námi a dokončením projektu 
se zase posuneme o kus dál.

Co vám naopak v Liptále z pohle-
du starosty dělá největší radost?

Velkou radostí je udělení ceny Zlatá 
Europea. Jako první vesnice v Evropě 
jsme dostali ocenění za podporu kul-
tury a spolků v naší obci. Je to velké 
ocenění Liptálu a také všech dobro-
volníků, kteří pracují v jednotlivých 
spolcích a utváří kulturní a sportovní 
dění v obci. Po titulu vesnice roku je 
to další prestižní ocenění naší práce. 
Další radostí jsou realizace investič-
ních akcí, které vždy pomohou zlepšit 
kvalitu života v obci.

Valašský deník, 
Michal Burda, 
20. 6. 2015
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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

 * 4.7. * 3.8. * 31.8. * 26.9. * 26.10. * 23.10. * 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

* 20.7. * 17.8. * 14.9. * 12.10. * 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 2. pololetí 2015
TřÍDĚNÝ ODPaD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“

* 27.7. * 29.9. * 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.

SbĚRNa PRÁDLa, ObUVi a VĚCÍ 
Na bROUŠENÍ bUDE ZaVřENa 

V DObĚ OD 20. 07. DO 02. 08. 2015

MUDr. Garlíková Hana

DOVOLENÁ 7.7.-10.7.2015  
a  17.8.-21.8.2015

Zastupuje Dr.Stejskal a Dr.Dvořáková, 
Poliklinika Vsetín.

Zástup vyhledejte jen v neodkladných záležitostech v době 
určené pro nemocné 7-10 hod.

Posudky na tábory zastupující lékaři nepotvrzují.
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Moravská vlajka 

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje

PLÁN  DOSUD  ZNÁMÝCH  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

Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle. 
Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz.

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
od 15.01. 
do 31.12.

čt Zumba 18-19 M. Šťastná KZ Liptál

05.07. ne Husova slavnost 17:00 ČCE Liptál u kostela ČCE
06.07. po Setkání u pomníku na Bílé 15:30 Obec Seninka na Bílé
11.07. so Hasičská pohárová soutěž 08:00 SDH Liptál areál TJ, KA
17.07. pá 10. Finální rozstřel 2015 – zábava 19:00 KVN Liptál KA
25.07. so Myslivecký výlet a dětský den 14:00 Myslivecké sdružení Brdisko Liptál Chata MSB
25.07. so Soukromá akce Tomšů, Všemina KZ
15.08. so 110 let SDH Liptál, soutěž, 

zábava (Liptalanka, 1+1)
09:00 SDH Liptál KA

18.08.
až

24.08.

st
--
po

MFF 46. Liptálské slavnosti 2015
Výstava, 
květiny

09:00 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál KZ
KA

Obec
31.10. so Soukromá akce L. Vaculík, Liptál KZ
10.12. st Besídka DDaZŠ Liptál 15:00 DDaZŠ Liptál KZ
26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK TJ Start Lipta Liptál KZ

Vážený pane starosto,
 
dovoluji si Vám poslat v příloze výzvu 

k vyvěšení moravské vlajky ve státní 
svátek dne 5. července 2015 na počest 
příchodu slovanských věrozvěstů sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 
a poctě moravské země. Již šestým 
rokem takto oslovujeme obce, této ne-
politické iniciativy našeho občanské-
ho sdružení/spolku Moravské národní 
obce se zúčastňuje 959 obcí a měst 
nejen na Moravě, ale i ve Slezsku, 

na Slovensku, v Čechách a Polsku 
(město Krzanowice). Z těch význam-
ných radnic letos poprvé moravskou 
vlajku vyvěsí např. také Moravská 
Ostrava a Přívoz. Smyslem akce je 
připomínka historické země Moravy, 
jejích bohatých tradic, nezaměnitelné 
kultury a přírodních krás.  

 
Budeme Vám velmi vděční, když 

se této iniciativy zúčastníte a vyvěsíte 
moravskou vlajku na radnici ve svátek 
patronů Moravy sv.Cyrila a Metoděje. 

Symbolicky tak uctíte Moravu, její tra-
dice, historii a kulturu.  

 
Přejeme Vám i Vašim občanům mno-

ho úspěchů. S úctou
 

Lenka Holaňová, místopředsedkyně 
Moravské národní obce

Tel: 604 527 832, http://zamoravu.
eu/vyvesime/

 
Všechno o moravské  vlajce:
http://vlajka.moravy.eu/
http://zamoravu.eu/moravske-barvy-a-
symboly/

Příchod patronů Moravy sv. Cyrila 
a Metoděje k nám na Moravu byla 
událost obrovského kulturního a du-
chovního významu nejen pro naši zem, 
ale pro značnou část Evropy. Na počest 
této události bude na naší radnici vyvě-
šena moravská vlajka. Moravská  vlaj-
ka je v současnosti také vnímána jako 
symbol sounáležitosti občanů k území 
Moravy, jejího duchovního a společen-
ského života. 

Historie moravské vlajky
 

Dnešní hojně 
rozšířená podoba 
moravské vlajky 
vychází ze zem-
ských barev, zlaté 
a červené, kte-
rých se od počát-
ku 19. století pou-
žívalo k výzdobě, 

později začaly být vyvěšovány i jako 
prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly 
v roce 1848, kdy poslanci Moravského 
zemského sněmu schválili 5. článek 
nové moravské ústavy, ve kterém se 
definuje zemský znak a zemské bar-
vy: „Země moravská podrží dosavadní 
svůj erb zemský, totiž orlici vpravo 
hledící, v poli modrém a červenozlatě 
kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá 
a červená.“ Od stanovených zemských 

Zemské barvy a znak 
Moravy, 1900.
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barev byla následně odvozena morav-
ská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné 
pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je 
červený. V druhé polovině 19. století 
a počátkem 20. století, v době vzestupu 
nacionalismu, to byla právě moravská 
vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo 
naší země bez ohledu na národnost. 
Ačkoliv události dvacátého století ne-
byly pro její užívání příliš příznivé, na-
jdeme o ní doklady za první republiky, 
po roce 1945 i kolem roku 1968.

Nový impuls k rozšíření přišel 
po uvolnění poměrů po roce 1989. 

Tradiční žlutočervené moravské vlaj-
ky začaly být opatřovány zemským 
znakem – šachovanou orlicí v modrém 
poli, a to z důvodu odlišení od jiných 
podobných vlajek. Tato varianta si pro 
svoji srozumitelnost i estetickou úro-
veň získala velmi rychle oblibu po celé 
Moravě a stala se základní a všeobecně 
uznávanou podobou moravské vlajky 
současnosti.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího 

svátku bývá moravská vlajka vyvěšo-
vána i v další dny spjaté s moravskou 
historií. 28. března si připomínáme vý-
ročí narození světoznámého moravské-
ho učence Jana Ámose Komenského, 
15. září význačného moravského poli-
tika a diplomata, ochránce moravských 
zemských práv a svobod, Karla staršího 
ze Žerotína. Zvolení moravského mar-
kraběte Jošta Lucemburského, zvaného 
též Moravský, římským králem připadá 
na první říjen, 28. října si připomínáme  
nejen vznik Československé republiky, 

ale také svatořečení velkomoravského 
panovníka Rostislava. Další vhodnou 
příležitostí jsou výročí a události spjatá 
s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či 
některým z významných rodáků.

Další informace
Historie moravských barev a symbo-

lů  - http://zamoravu.eu/mno-k-morave/
moravske-barvy-a-symboly/

Kontakty na prodejce vlajky - http://
www.moravskypatriot.eu/morava-eu/
eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravske-vlajky

Občanská  iniciativa  „Za  vyvěšování 
moravské vlajky“ - http://zamoravu.eu/
vyvesime/

Významné  moravské  dny - http://za-
moravu.eu/dokumenty/vyznamne-mo-
ravske-dny-2012.pdf

Zpracovala Moravská národní  obec, 
o.s. - http://zamoravu.eu/

(Více informací na www.liptal.cz)

Současná podoba moravské vlajky.

P O Z V Á N K  a
Obec Seninka Vás srdečně zve

v pondělí 6. července 2015 v 15:30 hod. na setkání
u pomníku nad Kubíkovým žlebem na bílé

(hřebenovka mezi Seninkou a Liptálem), abychom si v době oslav Husova svátku 
připomněli odkaz a statečnost našich evangelických předků. 

Pomníček vybudovala obec Seninka a byl odhalen dne 5. července 2010.
Těšíme se na společné ekumenické setkání.

Jiřina Kovářová, farářka, v.r.           Milada Holečková, v.r.
Sbor ČCE Leskovec            starostka obce Seninka

K pomníku se dostanete:

Seninka – Hořansko, odtud pěšky asi 
45 min. po fáborky vyznačené cestě 
do Kubíkového žlebu na hřebenovku 
Vsetín – Leskovec - Vartovna. Zpět je-
de autobus ze Seninky v 17:20 – Vsetín 
17:45 hod. 

Pěšky  po modré turistické značce ze 
Vsetína – Rokytnice  na Vartovnu,  
z Liptálu na Bílou, nebo z Vartovny - 
od rozhledny směr Vsetín po modré cca 
30 - 40 minut k pomníčku.

Poděkování
V těchto dnech se manželé Karla 

a Josef Daňovi z Kopřivného roz-
hodli ukončit svoji dlouholetou čin-
nost – roznášení novin a dalších tis-
kovin do našich domácností. 

Za všechny občany jim tímto děku-
jeme za vzornou roznášku, spoleh-
livost a spolupráci a do dalších let 
přejeme hodně klidu, zdraví a spo-
kojenosti. 

Občané Liptála
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beseda o antarktidě
Antarktida má ze všech pustin na Zemi 

nejdrsnější podnebí. Je tu větší zima, 
větší sucho a víc větru než kdekoliv 
jinde na světě. Pátý největší kontinent 
světa, Antarktida, je natolik drsný a ne-
hostinný, že se tu trvale neusadili žádní 
lidé. Žijí a bádají tu pouze vědci.

České vědecké výzkumy na ostrově 
Jamese Rosse u Antarktického poloost-
rova začaly v roce 2004. V prvních se-
zónách se ještě spávalo ve stanech, dnes 
stojí na ostrově vědecká stanice Johanna 
Gregora Mendela, vybudovaná zlínskou 
stavební firmou PSG – International a.s. 
Vybudováním této výzkumné báze se 
Česká republika zařadila mezi 31 států, 
jejichž vědecké stanice se podílejí na vý-
zkumu ledového kontinentu. 

Ve středu dne 17. června 2015 
proběhla v sále restaurace U Klesků 
v Liptále beseda s inženýrem Pavlem 
Kaplerem, vedoucím vědeckých ex-
pedic Masarykovy univerzity v Brně. 
Přítomným návštěvníkům přiblížil 
slovem i obrazem zkušenosti z poby-
tu na České stanici Johanna Gregora 
Mendela, kterou provozuje Masarykova 
univerzita na ostrově Jamese Rosse. 

Cílem bádání českých vědců jsou 
klimatologie, botanika, parazitologie, 
geologie, paleontologie, glaciologie, 
ale i další vědní obory, a dokonce vý-
zkum nových technologií a zkoumání 
odolnosti nových materiálů. Nedílnou 

součástí je i lékařský výzkum, odhalu-
jící vliv klimatických podmínek ledo-
vého kontinentu na zdraví a psychiku 
člověka.

Výzkum na Mendelově stanici pro-
bíhá v době krátkého antarktického lé-
ta. Vědci zde pobývají obyčejně v do-
bě od poloviny prosince do poloviny 
března.

Přístup na stanici je pouze lodí, přes 
rozbouřený Drakeův průliv, nebo le-
tecky přes argentinskou antarktickou 
základnu na ostrově Marambio.

Příprava výpravy zabere v podstatě ce-
lý rok a je velmi náročná. I samotná cesta 
na vzdálenost přes 14 000 kilometrů se 
neobejde bez dramatických momentů.

Přestože stěžejní je práce vědců, 
není možné opomenout i nevědecké 

účastníky takové výpravy, a těmi jsou 
technici, kteří se starají o bezpečný 
chod polární stanice. Letos se expedice 
zúčastnil i Jaroslav Gerža z Liptálu, 
jak jsme Vás již informovali v mi-
nulém čísle Liptálského zpravodaje, 
který zde umístil tabulku, jak daleko 
je Liptál (14 184 km) .

Beseda trvala bezmála tři hodiny a di-
váci měli v rámci diskuse připraveno 
mnoho otázek, na které inženýr Kapler 
zasvěceně odpovídal. Neformální po-
sezení malé skupiny zvědavců se pro-
táhlo až do pozdních nočních hodin 
a stále bylo nač se ptát. Panu inženýru 
Kaplerovi děkujeme za výjimečný zá-
žitek.

V.G.
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Z ObECNÍ KNiHOVNY LiPTÁL Pasování prvňáčků 2015
Naši knihovnu navštívily děti z 1. tří-

dy ZŠ Liptál v doprovodu paní učitelky 
Jany Ildžové a zúčastnily se Pasování 
prvňáčků na čtenáře.

Nejprve proběhlo seznámení budou-
cích rytířů - ochránců knih s královnou 
Zdenkou a rytířem Martinem. Děti do-
staly od královny Zdenky 10 otázek 
z říše pohádek, na všechny odpovědě-
ly správně, takže se mohlo přistoupit 
k pasování. Děti pasoval rytíř Martin 
opravdovým rytířským mečem.

Pasování se zúčastnilo a slib rytíře - 
ochránce knih složilo 12 dětí - Nikolka 
Hlatká, Michalka Hrbáčková, Natálka 
Jelínková, Tomášek Kachtík, Terezka 
Lukášová, Mirek Malčík, Kryštof 

Medek, Barborka Mrlinová, Nikolka 
Pončíková, Anička Řezníčková, Adam 
Smilek a Elenka Škrobánková.

Rytíři - ochránci knih dostali na pa-
mátku certifikát čtenáře, knížku Mickey 
má narozeniny, přihlášku a průkazku 
do knihovny.

Po pasování předvedly děti na oplátku 
královně Zdence, rytíři Martinovi a paní 
knihovnici krásnou básničku o abecedě. 
Královna Zdenka dětem přečetla pohád-
ku o tom, jak bychom se neměli chovat 
ke knihám a ukázala jim knížku se sklá-
dacím Strašným Obrem Zlodějem.

Nakonec si děti i s paní učitelkou 
prohlédly část knihovny určenou dě-
tem. Děti byly z celé akce nadšené a už 
si vybíraly knížku, kterou si jako první 
půjčí domů.

Velice bych chtěla poděkovat pracov-
níkům Masarykovy veřejné knihovny 
ve Vsetíně - královně Zdence a rytíři 
Martinovi - za nádherné vystoupení při 
Pasování prvňáčků a doufám, že se pa-
sované děti do knihovny vrátí a stanou 
se z nich pravidelní návštěvníci naší 
knihovny.

Alena Malčíková, knihovnice

PROVOZ V KNiHOVNĚ O LETNÍCH PRÁZDiNÁCH
Knihovna bude zavřena v době od 20. 07. do 02. 08. 2015

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.info  
Na webových stránkách knihovny najdete podrobné informace o fungování knihovny, např. jaké časopisy knihovna odebírá, 
ukázky nových knih pro děti i dospělé, fotky interiéru knihovny, informace o knihách o Liptálu a okolí, které jsou k dispo-
zici v naší knihovně, on-line katalog k vyhledání knih a další.

OTEVÍRaCÍ DOba:   STřEDa  15 – 17 hod.   PÁTEK  15 – 17 hod.

ZEMNÍ PRÁCE S UNC-060
VýkopoVé práce: 

• 60 až 90 Kč za 1m délky do 1m hloubky nebo hodinová sazba dle pracovních podmínek 400 – 500 Kč

ÚpraVa poVrchu:
4 planýrování kombinovanou lžící

 4 výkopové práce (šířka lžíce 20, 30, 40 cm)

k dispozici dále:
4 hladká lopata

 4 vrtací souprava (vrtáky Ø 20, 30, 40 cm, hloubka až 1,8 m)
 4 paletizační vidle

4 vidle na chlévskou mrvu
hodinová sazba 400 – 500 Kč (dle pracovních podmínek)

petr chmelař                                                                                                          tel: 571 438 246
756 31 liptál 317                            e-mail: chmelar41@seznam.cz                          mob.: 603 484 657
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBIlEA

ČERVENEc, SRPEN, ZÁŘÍ 2015

60 let
červenec Oborský Jiří, Lůžko
srpen  Kotiš Jaroslav, Háj
  Matošková Alena, Dolansko
září  Vaculíková Jana, Na Špici 

65 let
červenec Smilková Jiřina, Dolansko
srpen  Výchopňová Jaroslava, Dolansko
  Mikeš Jaroslav, Střed
září  Daňa Jan, Kopřivné

70 let
červenec Vaculíková Drahomíra, Kopřivné
srpen  Vaculíková Marie, Spálíky
  
75 let
srpen  Vaculík Vladimír, Hořansko

81 let
září  Obadal Josef, Dolansko

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

83 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

84 let
červenec Horká Jiřina, Lopuník 

85 let
srpen  Dědek Viktor, Střed

86 let
červenec Šimarová Rut, Dolansko
  Vychopeň Josef, Výpusta

87 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko

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

90 let
srpen  Zycha Josef, Dolansko
září  Obadalová Jiřina, Sadová
  Štajnerová Marie, Střed

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PřiHLÁŠENÍ
duben  Kulíšková Zuzana, Hroch Adam, Na Špici
  Kovářová Miroslava, Kovář Patrik,  
  Kovářová Veronika, Na Prašnici
květen  Ing. Machala Jan, Machalová Lenka,  
  Dolansko
  Stejskalová Silvie, Střed
červen   Ondruchová Kateřina, Střed
  Sojová Alena, Vrlová Kristýna, Střed
  Gerža Daniel, Háj

SŇaTKY 
duben Chmelařová Vlasta, Na Špici + Hořanský 

Lukáš, Hořansko
červen Ondruch Tomáš, Střed + Ingrová 

Kateřina, Střed
 Kovaříková Jana, Háj + Gerža Daniel, 

Vsetín

oDHLÁŠEnI 
únor Labajová Stanislava, Na Špici
březen Dušek René, Lopuník
 Henešová Helena, Lopuník
červen Sommer Vladimír, Střed

nARozEnI
leden Obadalová Ellen, Dolansko
únor  Cedidla Pavel, Dolansko
březen Mazal Matyáš, Na Špici
duben Raszková Malvína, Střed
květen  Cedivoda Dan, Dolansko
 Černobila Michal, Výpusta
 Gerža Šimon, Háj
 Škrabánková Kristina, Na Špici

Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚmRTí
březen Mrnůštíková Marie, Škurňův dvůr
duben Frýdlová Božena, Na Špici
květen Lažová Blažena, Dolansko
 Koutná Jiřina, Na Špici
 Vodák Vojtěch, Na Špici
 Polášková Vlasta, Dolansko
červen Miková Julie, Střed

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Vzpomínky

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky.

(Jan 11, 25-26)

Dne 4. června 2015 jsme vzpomněli 20 let 
od úmrtí pana 

Antonína Vaculíka z Liptálu č. 4.

Dne 12. července 2015 si připomeneme rov-
něž 20 let od úmrtí jeho manželky, paní

Františky Vaculíkové.

Vzpomíná dcera s rodinou a ostatní příbuzní. 

K narozeninám Ti už nemůžeme přát,
můžeme jen kytičku na hrob dát,
chviličku postát a tiše na Tebe vzpomínat.

Dne 3. srpna 2015 by se dožil 90 let pan  

Vladimír Blažek z Liptálu č. 308.

Zároveň si 12. srpna 2015 připomeneme               
4 roky od jeho úmrtí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn Zdeněk a Vladimír 
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 6. září 2015 vzpomeneme druhé smutné 
výročí od úmrtí naší maminky, babičky, pra-
babičky, paní 

Zdenky Křupalové z Liptálu č. 346.

Nikdy nezapomene a s úctou vzpomíná dcera Dana, Alex, 
vnučka Renata s manželem, pravnuci Nikolka a Denisek, 
vnuk Tomáš s dcerou Karolínkou.

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONiCE

Jelikož se nám stále nedostává některých informací v po-
hybu obyvatelstva, prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - 
sňatky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, 
abychom je mohli přesně zanést do evidence obyvatel 
a mohli jsme z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další 
zpravodaj apod. 

Děkujeme za pochopení.            Jana Vráblíková

ČCE LiPTÁL 
Pozvání 

na Husovské slavnosti 2015
Českobratrská církev evangelická 

v Liptále Vás srdečně zve k účasti 
na vzpomínkové slavnosti při pří-
ležitosti 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. 

Slavnost se bude konat na farské 
zahradě 5. července 2015 od 17 h. 

Účast přislíbil host Rev. Jaroslav Kratka, luterský farář 
v Brně, moderátor křesťanské televize Noe a radia Proglas. 

Srdečně zveme!

Konfirmace 7. června 2015
V neděli 7. června 2015 jsme v  Evangelickém sboru 

v Liptále prožívali nádhernou a radostnou slavnostní událost. 
Devět mladých lidí při konfirmační slavnosti vyznalo svoji 
víru v Boha a dva z nich přijali křest svatý. Byli to: Aneta 
Vaculíková, Sára Šromová (z Opavy), Darina Londová, 
Simona Řezníková, Irena Tkadlecová, Lubomír Hrbáček, 
Pavel Mrlina, Silvio Salis a Petr Valchář. 

Na tuto velkou chvíli svého života se připravovali dva 
roky. I ke konfirmačním bohoslužbám přistupovali velice 
odpovědně. Pilně se učili a sami si napsali své vyznání víry, 
modlitby a poděkování. Připravili si krásné písně. V sobotu 
večer si na svoji slavnost vyzdobili kostel krušpánkem a pi-
voňkami. Pro mě bylo zásadní, že sami za sebe vyznali svůj 
hřích před Bohem, a zároveň se potom přiznali k víře v Pána 
Ježíše, našeho jediného Spasitele. Byl to pro mě velice hlu-
boký okamžik, na který ráda vzpomínám. 

Snad nám Bůh dá, abychom se dožili ještě mnoha takových 
duchovně krásných chvil v našem sboru. A konfirmandům 
přeji, ať dále rostou a žijí jako milované děti Boží.

Mária Jenčová, farářka ČCE Liptál   

Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE 
v Liptále naleznete na www.liptal.evangnet.cz.
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V neděli 21. června 2015 jsme v na-
ší obci společně s panem starostou 
Ing. Milanem Daňou slavnostně přiví-
tali jedenáct nových občánků. 

Nevšední okamžiky nedělního odpo-
ledne svým krásným vystoupením zpří-
jemnily Malúšata a rodiče dětí se pak 
podepsali do kroniky.  Po převzetí tra-
dičních dárků - pamětní knížky, hračky, 
květiny, finančního daru a bryndáčku 
s nápisem „Občánek Liptálu“, se rodiče 
vyfotografovali u kolébky.

Přivítali jsme tyto děti:
Lahvička Filip,  Lůžko
Tomša Bedřich Jan,  Dolansko
Štajnerová Anna,  Sadová
Matošková Linda,  Dolansko
Londa Vojtěch,  Dolansko
Obadalová Ellen,  Dolansko
Cedidla Pavel,   Dolansko
Mazal Matyáš,   Na Špici
Raszková Malvína,  Střed
Gerža Šimon,   Háj
Černobila Michal,  Výpusta

Za Komisi pro občanské záležitosti 
Eva Krausová

Prosíme  i  nadále  rodiče  našich ma-
lých  spoluobčánků,  aby  nám  chodili 
své  narozené  děti  přihlásit  na  obecní 
úřad, jelikož nám všechny změny chodí 
s  velkým  zpožděním  a  může  tak  dojít 
k nepřesnostem a nedostatečným infor-
macím pro vítání občánků či do dalšího 
čísla zpravodaje.

Děkujeme 
za pochopení a spolupráci.

VÍTÁNÍ ObČÁNKŮ

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ REALIZACE 
DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK IS A TO VČETNĚ VÝKOPŮ

k dispozici MáMe VlasTNÍ TechNiku:
• pásová minirýpadla hmotnostní kategorie do 2t

• dostaneme se na hůře dostupná místa s úzkými průjezdy a minimálním poničením okolního terénu

iNFo:
• hloubkový dosah rypadla k008-3 1,72 m - šířka potřebná k projetí stroje 75 cm

• hloubkový dosah rypadla kx016-4 2,25 m - šířka potřebná k projetí stroje 100 cm

přípojky pro vodu, plyn a kanalizaci:
Tomáš Hromada • Mobil +420 775 022 550 •email:hromada@pripojkyvsetin.cz

Zemní práce, výkopy a přípojky elektro:
Erik Martišek • Mobil: +420 777 860 522 • email: martisek@pripojkyvsetin.cz



Liptálský zpravodaj 2/2015  15

Peace Run- Mírový běhZe Základní školy Liptál
- je nejdelší štafetový běh s hořící 

pochodní přes více než 140 zemí světa. 
Jeho posláním je překonávat kulturní 
a náboženské hranice mezi jednotlivý-
mi národy, lidmi nebo hranice v nás 
samých. 

Toto symbolizuje Mírová pochodeň 
putující od země k zemi, od člověka 
k člověku, od srdce k srdci. Mezinárodní 
tým běžců ji nese a předává všem, 
kteří se chtějí k této myšlence připo-
jit.  S Mírovou pochodní můžete běžet 
nebo ji jen na chvíli podržet a vložit 
do ní své přání pro ostatní. Přidáte se 
tak k mnoha významným osobnostem 
a k milionům lidí na celém světě, kteří 
drželi pochodeň od vzniku Mírového 
běhu v roce 1987. 

Stejnou pochodeň jsme mohli v ru-
kou držet i my všichni, kteří jsme se 
v neděli 31. května 2015 sešli u zá-
kladní školy. Před námi ji nesl např. M. 

Gorbačov, B. Obama a pouze před ně-
kolika dny papež František.  Možnosti 
držet světovou pochodeň využili malí 
i velcí z Liptálu.

Věřme, že naše přání za klid a mír 
na zemi se vyplní.

Více na stránce: www.peacerun.org  /
galerie, ČR/                     Věra Halová

Tým ZŠ Liptál – vítěz mezinárodního kola Prezentiáda 2015
Sedmnáct týmů z České republiky 

a Slovenska dnes bojovalo o titul nej-
lepšího Prezentiádníka v kategorii zá-
kladních škol. Po celodenním boji se 
jím stal tým Pumpalumpové z Liptálu 
se svou prezentací na téma "Dospělý 
v 15"?

Prezentiáda+ je týmová soutěž v pro-
jektové tvorbě pro dvou až tříčlenné 
týmy. Zúčastnit se může každý stře-
doškolák či základoškolák na vyšším 
stupni. Stačí dát dohromady soutěžní 
dvojici či trojici, zaregistrovat se a vy-
pracovat projekt podle zadání. Skupina 
žáků ZŠ Liptál se rozhodla přihlásit se 
do nominačního kola. Nedělali si žádné 
iluze, chtěli  jen srovnat své dovednosti 
s jinými žáky. Na přípravě své nomi-
nační prezentace pracovali 3 měsíce. 
Na jejím základě postupovali do kraj-
ského kola z 1.  místa. Jaké bylo jejich 
překvapení, když zvítězili i v krajském 
kole a postoupili do Grandfinále 2015. 
Zadání na prezentaci obdrželi necelý 
týden před konáním soutěže. Pracovali 
v sobotu i v neděli, někteří šli spát poz-
dě v noci, jen aby jejich prezentace ne-
zklamala důvěru krajské poroty. Vyhrát 
mohl ale jen jeden. Výkony všech týmů 
byly fenomenální, musím smeknout 
svůj imaginární klobouk. Byla jsem 
vážně překvapená, že se dívám na pre-
zentace žáků ze základních škol. Hrdě 
by mohli konkurovat středoškolákům. 

U prvních tří míst jsem opravdu mě-
la problém vybrat si toho nejlepšího, 
popisuje Adéle Šrutová vedoucí PR 
a Marketing v SCG a zároveň jedna 
z porotkyň.

Mezi porotce dnes usedla také Jana 
Knesplová z firmy Microsoft. Úroveň 
těch prezentací byla vysoká, bylo skvě-
lé vidět, že nikdo z žáků, co se dostali 
do finále, už nemá problém se základní-
mi prezentačními dovednostmi jako je 
oční kontakt, úsměv apod. O vítězství 
už pak rozhodovaly jen malé detaily, 
originální myšlenky apod.

Tým Pumpalumpové svůj úspěch 
nečekal: "A pak se ozvalo, že jsme 
první. Vůbec jsme to nečekali. Do sou-
těže jsme se zapojili, protože jsme to 
chtěli zkusit. Zajímal nás názor ostat-
ních na naši práci. A prostě to vyšlo", 

komentoval zástupce vítězného týmu 
z Liptálu.

Velcí i malí ze ZŠ Liptál děkují celé-
mu týmu za jejich obětavost při přípra-
vě na soutěž, vynaložené úsilí a snahu 
vzorně reprezentovat školu i kraj.

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
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Základní škola v Liptále dle zájmu žá-
ků nejvyšších tříd pořádá ve spolupráci 
s Taneční školou  A. & A. Mědílkovi  ze 
Zlína  kurzy tance a společenské výcho-
vy. Děti se neučí jen tancům klasickým 
a moderním, učí se i společenskému 
chování a vystupování. Své umění pak 
předvedou na závěrečném večírku, kde 
se svým rodičům, přátelům a učitelům 
představí mladí lidé úplně jinak, než je 
známe ze školy. 

Děvčata ve slavnostních večerních 
šatech, chlapci v oblecích a kravatách, 
všichni slavnostně naladěni předváděli 
své taneční umění. A věru bylo na co 
se dívat! Pohybově nadanější bez trémy 
se uvolněně oddávali tanci, ti druzí 
zpočátku nesměle, ale později s chutí 
a radostí ukázali, že ani nedostatek na-
dání nebo hudebního sluchu je nemůže 
omezit v tom, aby se ve vybrané společ-
nosti ani v budoucnu neztratili.

K výjimečné slavnostní atmosféře 
přispěli i rodiče, kteří se postarali nejen 

o to, aby se všichni měli čím občer-
stvit, výborně naladěni tancovali se 
svými dětmi a přispěli ke zdaru večírku. 
Dobře bavící se rodiče a ostatní hosté 
jsou vždy základem úspěšnosti podob-
ných aktivit. Patří jim za to veliký dík. 
Poděkování patří i paní Salisové, která 
obstarala hudební doprovod, a učite-
lům, kteří stačili obsluhovat, hodnotit 

a starat se o občerstvení. Na závěr byli 
všichni unaveni, ale nezapomenutelné 
zážitky z vydařeného večera jim byly 
nejlepší odměnou. 

Přeji našim absolventům kurzu, aby 
na to, čemu se naučili, nezapomněli. 
Možná se mezi nimi najdou i takoví, kte-
rým se tanec stane celoživotní zálibou.  

Věra Halová, ředitelka školy

Konec školního roku se blíží a na-
stává čas, aby malí i velcí zhodnotili 
úspěšnost svého počínání. Je nejvyšší 
čas zvýšit úsilí tam, kde nejsme spo-
kojeni, ale ukončené projekty můžeme 
hodnotit již nyní.

V letošním školním roce se naši 
žáci zapojili do několika projektů. 
O některých jsem Vás již informovali. 
Z těch ostatních si dovolíme upo-
zornit na soutěž jazyka anglického 
Mini First Certificate, v níž zís-
kal Lubomír Hrbáček 5. místo a jeho 

spolužačka se také umístila v první 
desítce. Velkou radost všem přineslo 
oznámení výsledků testování žáků 
7. a 9. třídy, kterou ve Zlínském kra-
ji prováděla Společnost pro kvalitu 
školy. Naši deváťáci byli tak šikovní, 
že v kraji předčili svými výsledky 
98 % zapojených škol v matematice, 
37 % škol je lepších v jazyku čes-
kém.  Podobné výsledky prokázali 
i sedmáci. V jazyku českém jsou lepší 
než 75 % testovaných škol a v mate-
matice byla jejich úspěšnost dokonce 

100 %.  Nabízíme i „domácí vzdělá-
vání“, naším žákem je i třeťák žijící 
ve Španělsku a 3 děti žijící v Kanadě.  
Záleží nám na tom, aby i žáci méně 
nadaní nebo s poruchami učení dosa-
hovali takových výsledků, které od-
povídají jejich schopnostem. I oni pak 
nacházejí dobré uplatnění v životě, 
neboť jsou vedeni ke každodennímu 
plnění přiměřeně náročných úkolů 
a ve škole či mimoškolních aktivitách 
nacházejí dostatek možností, jak vy-
niknout a zažít pocit úspěchu. 

Kurz tance a společenské výchovy

Školáci z Liptálu prožili zajímavý školní rok
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Ne všechny projekty jsou u konce. 
Výtvarně nadaní žáci zpracovávají pane-
ly pro prezentaci školy v rámci projektu 
Nové přístupy k realizaci praktického 
vyučování ve Zlínském kraji.  Žáci se 
učili počítačově zpracovávat fotografie, 
vytvářet prezentace a výsledkem jejich 
práce je zpracování firemní prezentace 
a prezentace školy. Myslíme si, že i tato 
dovednost jim bude v životě užitečná.                                                                         
Prostřednictvím projektu Moderní uči-
tel 21. století škola získala i tablety 
do výuky. I když máme ve všech třídách 
umístěny interaktivní tabule, budeme 
dbát na to, abychom i nadále usilovali 
o dokonalejší vybavenost. Tyto tablety 
jsou toho příkladem. 

Příležitostí využití angličtiny u nás 
v Liptále není mnoho. Také proto jsme 
usilovali o zapojení do mezinárodních 
projektů Erasmus+. V příštím školním 
roce je schválen dvouletý projekt me-
zinárodního partnerství, v němž žáci 
budou nejen plnit úkoly schváleného 
projektu, ale budou moci také sami své 
kamarády v cizině navštěvovat. Podali 
jsme také žádost na MŠMT, realizaci 
studijního pobytu pro žáky ve Velké 
Británii a čtenářské dílny na 1. stupni. 

V prvním kole žádost nebyla podpořena, 
ale bylo nám sděleno, že všechny školy 
by měly být podpořeny v kole druhém.

V oblasti výchovného působení by-
ly novinkou tzv. etické dílny, které 
v naší škole realizovala paní Renata 
Zajíčková. Nejen že žáky nenásilnou 
cestou vedla k přemýšlení o součas-
ných etických otázkách, ale diskutovala 
s nimi o problémech, které je trápí. Ze 
závěrečného hodnocení, které psali žáci 
anonymně, vyplývá, že dílny byly pro 
ně přínosem a převážná většina je hod-
notila velmi kladně. Pro nás učitele je 
důležité, abychom se k tématům vraceli 
a během roku v každodenní práci s dět-
mi se k těmto otázkám vraceli.

Škola má zájem na tom, aby všichni 
žáci nacházeli prostor ke svému vyžití 
dle jejich zájmů a schopností. V budově 
školy je umístěna ZUŠ Morava. Naši 
žáci sem po vyučování docházejí hrát 
na hudební nástroje, věnovat se diva-
dlu či výtvarnému umění. Celostátně 
známý je i náš keramický kroužek na-
vštěvovaný malými i velkými z Liptálu 
i okolí.  Příležitost ke sportu nacházejí 
v kroužcích florbalu, další trénují fotbal 
nebo zásahy s hasiči. 

V současné době zvažujeme otevře-
ní přípravné třídy pro děti, které mají 
odklad školní docházky. Je možné, že 
budeme první školou v kraji, která 
bude moci takto své budoucí prvňáčky 
připravovat.

Při závěrečném hodnocení je třeba 
zmínit spolupráci se Sdružením rodičů 
při ZŠ Liptál, které nemalými částkami 
podpořilo naše aktivity. 

Na závěr lze říci, že letošní školní rok 
byl pro malé i velké úspěšný. Je třeba 
poděkovat rodičům, kteří s učiteli spo-
lupracují a společně tak zajišťují úspěš-
ný optimální rozvoj svých dětí. Děkuji 
všem dětem, které se na výuku po ce-
lý rok pečlivě připravovaly a na své 
výsledky mohu být hrdy. Poděkování 
patří také těm, které naši školu příklad-
ně reprezentovali na mnoha soutěžích. 
Děkuji svým kolegům a zaměstnan-
cům školy, bez jejichž aktivní pomoci 
a spolupráce by náročný plán nemohli 
realizovat. 

Věra Halová, ředitelka školy

(O  činnosti  naší  školy  vyšel 
26.5.2015obsáhlý článek s mnoha foto-
grafiemi i v periodiku Jalovec.)

Jak jsme již psali v minulém čís-
le Liptálského zpravodaje, naše ke-
ramická směrová cedulka doputova-
la až na Základnu Johanna Gregora 
Mendela, nedaleko nejsevernějšího 
výběžku Antarktického poloostrova, 
na ostrov Jamese Rosse, kde je stanice 
českého vědecké týmu Masarykovy 
univerzity v Brně. Technikem letoš-
ní výzkumné expedice byl i liptálský 
rodák pan Jaroslav Gerža, který před 
koncem školního roku navštívil naši 
školní družinu, aby nám podrobně po-

vyprávěl, jak se na Antarktidu cestuje, 
co všechno po cestě viděli a zažili, jak 
se na stanici bydlí, kdo se stará o jídlo 
a vaření, jaká zvířata mohli v okolí 
pozorovat, jestli členům výpravy bylo 
smutno po domově a co všechno do-
kázali v těžkých podmínkách antark-
tického léta, kdy teploty klesaly pod 
bod mrazu a země byla do hloubky 
40 centimetrů zmrzlá, opravit, nainsta-
lovat a zkoumat. A tak už víme, odkud 
čerpají vodu, jak vyrábí elektřinu a že 
spojení s domovem z takové dálky 

a pustiny není jednoduché navázat. 
Viděli jsme soubor nejdůležitějších 
fotografií, obrázky několika kamenů 
a zkamenělin dřeva, na oplátku jsme 
my ukázali, čím vším jsme se v našem 
projektu „Cedulka na Antarktidu“ za-
bývali a s přípitkem „pravé“ ledovcové 
vody jsme panu Geržovi poděkovali, 
že jsme se mohli stát součástí antarktic-
ké stanice. Na zdraví a šťastnou cestu 
k dalším cílům! 

Petra Pilná a děti ze Školní družiny 
při ZŠ Liptál

O cestě cedulky za tučňáky Ze školní družiny
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Reportáž nejen o výstavě v Lidicích 

Cyklistický závod zručnosti

Památník Lidice a Vzdělávací institut 
Středočeského kraje pořádal v květ-
nových dnech 4. ročník mezinárodní 
výstavy zájmových zařízení s názvem 
Zájmové činnosti ve školních druži-
nách. Na výstavě se prezentují jednotli-
vá školská zařízení výsledky svých vý-
tvarných a rukodělných činností, které 
děti rozvíjí a smysluplně naplňují jejich 
volný čas. Družiny ukazují to, v čem 
jsou nejlepší, co děti baví, čím jsou 
výjimečné v nabídce volnočasových 
aktivit. 

Byli jsme osloveni hlavní organi-
zátorkou a kurátorkou výstavy, paní 
Annou Holeyšovskou, metodičkou pro 
ŠD a ŠK okresu Kladno, zda bychom 
nechtěli zopakovat náš  úspěch z minu-
lého ročníku a přímo na přání organizá-
torů reprezentovat naši družinu hejnem 
slepic, které viděli na fotografiích v na-
ší internetové galerii.  

A tak jsme v únoru šili z odpadového 
textilního materiálu – děkujeme za od-
střižky látek  z Lipty – opravdu celé 
hejno, ze kterého část slepiček putovala 
k dětem domů a část do Lidic, spolu 
s proutěným košem od paní Langové 
a pravým liptálským senem od paní ku-
chařky Švachové. Celý komplet jsme 
nazvali „Na našem dvoře, všecko to 
krákoře!“ a naše výstavní kousky jsme 
ještě doplnili Průvodcem Liptálu – kni-
hou s obrázky z našeho okolí, vesnice 
a místních tradic. 

Škoda, že jsou Lidice tak daleko, 
ale díky účastníkům slavnostní verni-
sáže výstavy a našim lidickým kama-
rádům jsme skoro v přímém přenosu 
po telefonních linkách věděli, že naše 
hejno bylo velmi  hojně fotografováno 
a Průvodcem Liptálu si všichni se zá-
jmem listovali. Fotografie nejen našich 
exponátů se můžete pokochat i vy v naší 

Stalo se již tradicí, že v červnových 
dnech naši nejmladší žáci soutěží v cyk-
listických dovednostech. Celý závod se 
koná při příležitosti připomenutí tra-
gédie středočeské obce Lidice, kterou 
nacisté vypálili v roce 1942. Slavnostní 
vyhlášení vítězů pak proběhlo u naší 
„Lidické trnky “ v atriu školy.

Připomněli jsme si, že stejnou švestku 
jsme zasadili v roce 2007 pod Růžovým 
sadem v Památníku Lidice, kousek 
od sousoší lidických dětí - Památníku 
dětských obětí války.

Nejlepším závodníkům Danielce 
Řádkové, Tomáši Freundovi a Simonu 
Chmelařovi patří knižní odměna a všem 
ostatním vítězům jednotlivých katego-
rií i opravdová MEDAILE LIDICKÉ 
TRNKY.

Další foto ze závodu a slavnostního 
předávání ocenění v naší fotogalerii: 

http://druzinaliptal.rajce.idnes.cz/

Děkuji místním hasičům v čele s pa-
nem Fialou, že nám pomohli s odstraně-
ním nánosů zeminy, které nám u školy 
zbyly z nedávných kanalizačních vý-
kopů. Bez jejich pomoci bychom naše 
závody nemohli uspořádat.

Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ 
Liptál a vedoucí cyklo závodů. 

galerii  http://druzinaliptal.rajce.idnes.
cz  - kde v několika složkách obrázků 
najdete ty z výstavy a přípravy na ni. 

Děkujeme všem, kteří se na úspěchu 
podíleli a jsme moc rádi, že slepice 
zůstaly v Lidicích – několik putovalo 
do škol v regionu jako vzorek a střih 
na šití pro další děti, několik zůstalo 
organizátorům  a všechny ostatní jsme 
poprosili rozdat mezi naše kamará-
dy v Lidicích. Průvodce Liptálem pu-
tuje lidickými domky mezi rodinami 
Zelenkových (u kterých je i proutěný 
koš a seno pro želvy), Kachlíkových,  
u paní Slávky Kopecké a dalších. 

To je myslím největší pochvala ze 
všech! 

Pro zvídavé čtenáře, kterým vrtá hla-
vou, proč jsme hrdí, že se s lidickými 
známe – o panu Zelenkovi více zde: 
http://www.pametnaroda.cz/story/ze-
lenka-vaclav-1938-1120 

Petra Pilná, vychovatelka ŠD 
při ZŠ Liptál
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DEN ZEMĚ V MŠ LiPTÁLZ Mateřské školy Liptál
Celosvětový Den Země se každoroč-

ně koná 22. 4.
Je to svátek Země, planety, která je-

diná ze všech planet sluneční soustavy 
umožňuje existenci života lidí, živoči-
chů i rostlin. Dává nám vzduch, který 
dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, 
bez kterého bychom nemohli být.

V současnosti jde hlavně o ekologic-
ky motivovaný svátek, upozorňující lidi 
na dopady ničení životního prostředí. 

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda 
lidí ve 175 státech světa.

Stal se tak největším svátkem celé 
naší planety. 

a jak jej oslavovaly děti naší MŠ?
Ve středu 6. 5. bylo na školní zahradě 

od rána veselo. Žáci z 8. a 9. třídy ZŠ 
v Liptále, pod vedením pana učitele 
Mgr. Sobotky, připravili pro děti MŠ 
zábavné dopoledne, kterým dodatečně 
oslavili Den Země. 

Na pěti stanovištích děti plnily růz-
né úkoly: zdolávaly překážkovou drá-
hu s pavoučí sítí, šiškami se pokouše-
ly strefit do pusy velkého medvěda, 
skládaly barevné rozstříhané obrázky 
pohádkových postaviček, třídily odpad 
podle toho, z čeho je vyroben do různě 
barevných krabic, zazpívaly a zatančily 

si za doprovodu kytary známou písnič-
ku a každý si vybral, a pak barevný-
mi pastelkami vybarvil zvířecí masku 
na obličej. 

Za každý splněný úkol děti dostávaly 
razítko na kartičku se svým jménem. 
Sladká odměna v podobě lízátka čekala 
pak na všechny děti, které se s  úko-
ly zdatně vypořádaly. Dobrá nálada 

i počasí děti provázelo od začátku až 
do konce.

Den Země se vydařil. Velké poděkování 
patří zejména všem organizátorům za vý-
borně odvedenou práci na všech stanoviš-
tích a také panu učiteli Mgr. Sobotkovi, 
bez kterého by se tato akce nekonala.    

 Mgr. Zuzana Štalmachová, 
učitelka MŠ Liptál
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„Cesta přes pohádky se skřítky Fandou a Tázinkou“
V Liptále jsme asi jako první z okolí 

již oslavili Den dětí.
V sobotu 16. května všechny místní 

složky pod vedením mateřské školy 
připravily pro děti „Cestu přes pohádky 
se skřítky Fandou a Tázinkou“. 

Děti motivovány příběhem skřítků, 
kterým se zavřely dveře zpět do říše 
Fantazie, dostaly od nich na začátku 
cesty plátěnou tašku a papírový klíč, 
a pak obcházely pohádková stanoviště, 
kde plněním úkolů připravovaly své 
klíče k odemknutí.

A že všechny pohádkové „zastávky“ 
byly krásně připravené a úkoly byly 
zábavné, nedá se vybrat nejlepší. 

Někomu se líbily pohádky s prin-
ceznami, jako třeba Zlatovláska, kterou 
pomocí proudu vody u Hasičů zachra-
ňovaly před drakem, někomu zase ta, 
co na bále poztrácela korále a děti je 
musely počítat a navlékat, a někomu 
princezna Koloběžka, které u místních 
fotbalistů předváděly jízdu mezi pře-
kážkami.

Některé děti možná nejvíc zaujalo za-
stavení U Rumcajsových, kde Mance, 
paní vychovatelce ze školní družiny, 
pomáhaly připravit dobrou polévku pro 
Rumcajse.

Určitě ale všechny pobavilo stano-
viště Folklorního sdružení, které bylo 
plné čertů a pekelných úkolů. Děti pod 
dohledem čertů a Káči nosily na zádech 
nůši s medvídkem a skákaly v pytlích. 
Určitě však nikdo nezapomene na za-
stávku u perníkové chaloupky, kde 
nepořádným čarodějnicím z Českého 
svazu ochránců přírody musely za per-
níček třídit odpadky.

Cestou přes les pak děti potkaly lišku 
z pohádky O Budulínkovi, a té pomá-
haly počítat hrášky a plnit další úkoly, 
které si pod vedením svého pana učitele 
připravili žáci 8. třídy ZŠ.

Téměř pohádkový les plný zvířátek, 
i když jen vycpaných, pro děti připravi-
lo Myslivecké sdružení Brdisko v okolí 
své chaty. Úkolem pak bylo vyjme-
novat, která zvířátka děti viděly, když 
stejně tak, jako Karkulka v pohádce, 
procházely lesem.

Na všech pohádkových zastávkách 
děti plnily ještě jeden úkol – opakovaly 
nebo četly říkadlo a procvičily si tak 
svůj jazýček. Pak teprve dostaly zaslou-
ženou odměnu do své tašky a obtisk 
na kouzelný klíč. 

Na konci pohádkové cesty svolali 
skřítci Fanda a Tázinka všechny dě-
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Poděkování

ti, aby zkontrolovali počet získaných 
razítek na klíčích a společně pak svět 
Fantazie odemkli. 

Velkou odměnou ze světa Fantazie 
byl malý skřítek pro každého na pa-
mátku.

Při volné zábavě a pochutnávání na 
domácím cukroví od maminek si děti 
ve výtvarné dílničce pohádkově vy-
zdobily své tašky, zatancovaly při živé 
hudbě, prohlédly si vybavení hasič-
ského auta a taky pozorně poslouchaly 
vyprávění s ukázkou dravých ptáků.

K dobré náladě „pohádkového odpo-
ledne“ přispělo nejen krásné počasí, ale 
hlavně řada obětavých lidí, kteří věno-
vali této akci hodně svého času, a za to 
jim patří velký dík.

Za pořadatele Eva Krausová, 
MŠ Liptál

Za pořadatele (Mateřskou školu 
a SRPŠ ZŠ Liptál) děkuji všem spon-
zorům za finanční pomoc na zajištění 
dárečků pro děti, kostýmů pro skřítky, 
látky na tašky a občerstvení.

Jsou to: Mave,spol.s.r.o., PRODAG 
Zlín,s.r.o., Restaurace u Klesků, 
Restaurace Salis, Řeznictví u Hrušků, 
JAPAVO,spol.s.r.o., LIPTA-TDP,a.s., 
VALATRANS,a.s. a Obec Liptál.

Za perfektní přípravu a organi-
zaci všech „pohádkových zastá-
vek“ děkujeme zástupcům místních 
spolků: Hasičům, ČSOP Vartovna, 
Mysliveckému sdružení Brdisko, FoS 
Lipta Liptál, FK Lipta Liptál, paní 
vychovatelce Petře Pilné, panu učiteli 
Sobotkovi a dětem ze základní školy.

Velké poděkování si zaslouží paní 
Karolína Papšíková, která ušila všech-
ny skřítky (ze svého materiálu), zajis-
tila látku na tašky a vedla „dílničku 
malování na tašky“ při dětském dnu.

Za čas strávený u šití tašek pro děti 
děkujeme paní Dáši Šťastné (ještě nám 
jich dost zůstalo).

Moc děkujeme všem obětavým ma-
minkám a babičkám, které donesly do-
ma pečené výborné „zákusky“ a paní 
Řádkové za amolety.

Bez živé hudby by určitě nepanovala 
tak dobrá nálada, a proto poslední velký 
dík patří paní Jarušce Salisové.

Společně a s krásným počasím jsme 
tak pro děti připravili pohádkový den, 
na který budou určitě dlouho vzpo-
mínat.

Eva Krausová, řed. MŠ Liptál

Proměnlivé aprílové i májové počasí 
dětem v mateřské škole zpestřila řada di-
vadelních představení, velikonoční tvo-
ření v Alcedu na Vsetíně, program příro-
dovědného centra TRNKA z Uherského 
Hradiště s názvem Vůně medu a také 
tradiční Slet čarodějů a čarodějnic.

V polovině května jsme spolu s rodiči 
dětí oslavili Svátek matek a Den rodiny. 
Děti ze třídy Kuřátek připravily scénku 
s paraplíčkem na louce mezi pampe-
liškami a mravenečky,  a děti ze třídy 
Sluníček nacvičily Májový květinový 
karneval, který pro velký úspěch zopa-
kovaly pro seniory z celé vesnice. 

Na svůj svátek 1. 6. měly děti ve škol-
ce velké překvapení. Kromě nových 
stavebnic dostaly starší děti stojan s no-
vými kostýmy k pohádkám a mladší 
děti žehlicí prkno a stůl na kouzelný 

písek. Završením tohoto výjimečného 
dne pak byl pohár v restauraci u Salisů. 
To však byl jen první den z toho výji-
mečného týdne „pro děti“. Následovalo 
„bublinkování“, závody na nových ko-
loběžkách, kreslení na chodník a cesta 
za pokladem.  

Do konce školního roku čeká děti ještě 
výlet na Ranč do Všeminy, předškoláky 
spaní ve školce a slavnostní Rozloučení 
na Obecním úřadě. 

Od příštího školního roku bude mateř-
ská škola opět naplněna (i s povolenou 
výjimkou) a dokonce nemohlo být osm 
dětí přijato.

 Tak ten školní rok rychle uběhl a ne-
zbývá než popřát, ať si léto všichni uži-
jete ve zdraví a po prázdninách se opět 
setkáme.

Eva Krausová, řed. MŠ Liptál

Ohlédnutí za školním rokem
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6. června 2015 se v Liptále již 
po několikáté konala akce, nazvaná 
LIPTÁLSKÉ KUFROVÁNÍ. Soutěžní 
klání organizuje Dětský domov 
a Základní škola Liptál a je určen dět-
ským domovům Zlínského kraje.

Letošního ročníku se účastnilo 
6 dětských domovů a opětovně nám 
přálo krásné počasí. Po deváté hodině 
se jednotlivá družstva vydala na trasu 
po okolních kopcích, kde postupně 
na sedmi stanovištích děti plnily úko-
ly netradičních disciplín. Jednalo se 
o soutěžení na čas i přesnost a me-
zi disciplíny patřily skoky v pytlích, 
škrábání brambor, přenos vody z místa 
na místo, poznávání květin a rostlin, 
hod šiškou na cíl, překonávání pře-
kážek v gumákách či běh s vajíčkem 
do kopce.

Vítězným družstvem se stalo druž-
stvo „domácích“, tedy dětí z Dětského 
domova Liptál, které nasbíraly nejví-
ce bodů a také trať zvládly v nejkrat-
ším čase. Jako druhý skončil Dětský 
domov Uherské Hradiště a třetí dě-

ti z Dětského domova ve Valašském 
Meziříčí. Odměnou byly poháry, diplo-
my, medaile vyrobené v keramickém 
kroužku a také drobné věcné odměny. 

Doprovodnou akcí byla tvořivá díl-
nička tety Aničky, kde děti dle své 

fantazie vyráběly logo svého dětského 
domova.

Akce se každoročně všem líbí a již 
teď se děti těší na další ročník.

Mgr. Eva Solařová, 
vychovatelka DD Liptál

Projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“ 
se konal dne 25. 2. 2015 v Základní ško-
le Praktické. Celé projektové vyučování 
bylo zaměřeno na správnou životosprá-
vu, a podle toho byly vybrány i úkoly, 
které žáci během celého dne plnili. 

Během středečního dopoledne se děti 
seznámily se zásadami zdravého život-
ního stylu, a v soutěži družstev se snaži-
li své nově získané vědomosti uplatnit. 
Svou roli také sehrála fyzická zdatnost 
týmu, protože některé úkoly byly vy-
loženě sportovního charakteru. Krájení 
ovoce a zeleniny zase ukázalo praktické 
dovednosti soutěžících při přípravě ze-
leninového a ovocného salátu, o který 
mohly družstva bojovat. Každý tým 
měl svůj specifický název. Originalitě 
se meze nekladly, a tak vznikly názvy 
jako „Banánovci“ , „Sportovci“ nebo 
„Jablkovci“.

Žáci pracovali společně ve dvoji-
cích, které tvořili žáci různých tříd, 
věku a schopností. Projektového vy-
učování se zúčastnila celá škola, čili 
třídy základní školy praktické a třída 
speciální. Při plnění úkolů byla ve ško-
le příjemná pracovní atmosféra. Žáci 
spolu v týmu spolupracovali, radili 
si a poznávali sebe i svoje schopnos-

ti. Projektový den byl jistě pro děti 
zábavný, a žáci tak mohli netradiční 
formou získat vědomosti o tom, jak 
zdravě pečovat o svůj vlastní život. 

Mgr. Michaela Pavlíčková
Učitelka v DD a ZŠ Liptál

Redakce  se  tímto  omlouvá  za  zámě-
nu  článku  k  Projektovému  vyučování 
„Ve zdravém těle zdravý duch“ v minu-
lém čísle Liptálského zpravodaje. Nyní 
jej čtenářům předkládáme ve správném 
znění. 

Liptálské kufrování 2015Z dětského domova a ZŠ Liptál

Projektové vyučování „Ve zdravém těle zdravý duch“
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Projekt „Hudební nástroje jinak“ se 
konal dne 28. 5. 2015 v Základní škole 
Praktické. Projektové vyučování bylo 
zaměřeno využití a výrobu hudebních 
nástrojů z přírodních materiálů. 

Projektového vyučování se zúčastni-
la celá škola, čili třídy základní školy 
praktické i třída speciální. Projektový 
den byl rozdělený na část teoretic-
kou a praktickou. V teoretické části se 
žáci dozvěděli o možnostech výroby 
vlastních hudebních nástrojů, o dru-
zích materiálů a způsobech zpracování, 
a v praktické části už sami tyto nástroje 
vyráběli. Samotnou tvorbu nástrojů si 
žáci vyzkoušeli ve třídách a v prosto-
rách školní dílny. Ve třídách se zho-
tovovaly nástroje jako dešťová hůl, 
chřestidla z ořechů i mušlí, zvonkohra 
z květináčů a různá štěrchadla. Ve škol-
ních dílnách zase děti pomocí pracov-
ního nářadí vytvářeli ozvučná dřívka, 
a drhla různých velikostí, i způsobů 
provedení. 

Při plnění úkolů byla ve škole příjem-
ná atmosféra a žáci se velmi pohroužili 
do kreativních činností. Jednotlivci byli 
rozděleni do dvojic, ale oba členové 
týmu se na výrobku museli aktivně 
podílet. Třeba tak, že první z dvojice 

vyráběl například drhlo, a druhý už 
k němu zhotovoval paličku. 

Žáci díky projektovému vyučování 
mohli poznat, že na hudební nástroje 
nemusí hrát pouze umělci, ale i oby-
čejní lidé, kteří si své nástroje mohou 

dokonce i sami vyrobit, a to dokonce 
z materiálů, které najdou kolem sebe 
v přírodě. 

Mgr. Michaela Pavlíčková
Učitelka v DD a ZŠ Liptál

Na základě pověření Federace dět-
ských domovů ČR Dětský domov 
a Školní jídelna Přerov zorganizoval 
již po osmé regionální kolo soutěže 
„Nejmilejší koncert 2015“. Náš DD 
a ZŠ Liptál byl také pozván na každo-
roční přehlídku dovedností dětí z ně-
kolika zařízení v působnosti Dětského 
diagnostického ústavu Olomouc. 
Soutěžilo se v kategorii hudební, ta-
neční, muzikálové a literárně – dra-
matické. Dětský domov Liptál repre-
zentovala dvě děvčata s vystoupením 
nazvaným „Lovely“. Výběr hudby 
i taneční choreografie byla prioritně 
v režii děvčat. O to cennější a zaslou-
žené pak bylo umístění na 3. místě 
v tanečním oboru této soutěže. 

Základní škola praktická Liptál si 
připravila hudební vystoupení. Paní 
učitelka Pavlíčková jej nacvičila s žá-
ky v rámci muzikoterapeutických ho-
din. Děti se v rámci těchto hodin 
seznamují s perkusními hudebními 
nástroji jako např. bubny djembe, ti-
betské mísy, digeridoo, hromozvuk, 
dešťová hůl a chřestidla. Po dlouhých 

přípravách se všichni žáci těšili, jak 
své hudební vystoupení předvedou 
širokému publiku. 

Děti byly odměněny potleskem, ale 
k umístění na prvních třech příčkách 
bohužel nedosáhly. Na přehlídce ne-
chyběla také vystoupení ostatních 
Dětských domovů a dalších zařízení. 
Děti všech věkových kategorií zau-
jaly široké publikum hrou na různé 
hudební nástroje, zpěvem, moderním 
baletem, ale i zpívanými pohádkami 
s řadou nápaditých a vtipných rekvizit 

či kostýmů. Všechna vystoupení byla 
oceněna bouřlivým potleskem a ta nej-
úspěšnější se stala součástí celostát-
ní přehlídky „Nejmilejšího koncertu 
2015“, která se konala 29. 5. v Praze 
a Plzni. Z Přerova děti i dospělí odjíž-
děli se spoustou příjemných zážitků. 

Děkujeme pořadatelům za příjemně 
strávený den a příští rok se budeme 
znovu těšit na příjemné shledání.

Bc. Kateřina Kamasová,
vychovatelka DD

Projektové vyučování „Hudební nástroje jinak“

Nejmilejší koncert 2015
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Návštěva zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

DD Liptál v Praze na třetím místě

Ve čtvrtek 7.5.2015 odjeli všichni 
žáci ZŠp do Valašského Meziříčí, kde 
se na zámku Kinských zúčastnili edu-
kačního programu pod názvem „Ptačí 
příběhy“. Tento program připravilo 
Muzeum regionu Valašsko ve spo-
lupráci s Českým svazem ochránců 
přírody Hošťálková. Cílem programu 
bylo seznámit žáky s druhy ptáků, 
jejich evolucí, vzhledem, typickými 
vlastnostmi, ale i s ochranou a vý-
znamem ptactva. Děti si mohly vy-
slechnout zpěv jednotlivých opeřenců 
a prohlédnout si řadu vycpaných ex-
ponátů.

Součástí programu byla rovněž ukázka 
živých dravců a dalšího ptactva, která 
proběhla v parku u zámku. Pracovnice 
záchranné stanice ČSOP Hošťálková nás 
seznámily s příběhy jednotlivých ptačích 
obyvatel stanice. Žáci si tak mohli z bez-
prostřední blízkosti prohlédnout jak běžné 
druhy ptactva, tak i druhy ohrožené (např. 
káně lesní, poštolka obecná, orel stepní, 
krkavec, sojka, kavka, puštík obecný).

Domů všichni odjížděli s dobrou ná-
ladou, množstvím zážitků a s pocitem 
příjemně stráveného dopoledne. 

za DD a ZŠ Liptál 
Z. Koňaříková

Více než 250 dětí z dětských domovů 
z celé ČR se sešly o víkendu 29. až 
31. května 2015 v Praze, aby si na fes-
tivalu OUT OF HOME vyzkoušely 
netradiční a zajímavé profese. Krédem 
akce, která se konala již po 9., bylo: 
„Když se chce, všechno jde.“

Pořadatelé připravili 23 stanovišť 
po celé Praze. Každý závodní tým 
absolvoval během dne tři určené sta-
noviště, kde se děti seznámily s ne-
tradičními, či pro ně úplně novými 
profesemi. Vyzkoušely si je, dozvěděly 
se praktické informace – kolik je mož-
né si touto prací vydělat, jaké vzdělání 

musí mít, … Hra byla bodována a při 
večerním hudebním programu byly 
vyhlášeny výsledky.

Z Dětského domova Liptál přijelo 
do Prahy družstvo složené z 6 dívek (K. 
Balšánková, J. Boldezerská, E. Hallová, 
P. a S. Štalmachovy a D. Vašinová). 
Prvním soutěžním stanovištěm jim byla 
redakce Lidových novin na Smíchově, 
kde si prohlédly moderní redakci, se-
známily se s profesí novináře, redaktora 
a na závěr vyplnily kvíz. Druhý úkol 
jim byl přidělen v Pražské informač-
ní službě na Staroměstském náměstí. 
Měly vypracovat celodenní program 

pro skupinu německých turistů s ohle-
dem na jejich věk, zájmy, finance a čas. 
Na třetím stanovišti v ateliéru Digi-foto           
na Pankráci si vyzkoušely práci foto-
grafky. Při plnění tohoto úkolu naše 
dívky přímo zazářily, předvedly svou 
kreativitu, talent a týmového ducha.

Družstvo 6 dívek z DD Liptál obsa-
dilo v prestižní celostátní soutěži OUT 
OF HOME krásné 3. místo a získalo ex-
kurzi do Filmových ateliérů Barrandov 
a prohlídku jednoho z největších fun-
dusů (šatníku na kostýmy) v Evropě. 
Gratulujeme.                                                                             

 J. Sýkorová
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28. DĚTSKÝ (nejen) FOLKLORNÍ DEN V LiPTÁLE
8. června 2015, LiPTÁL, ZLÍNSKÝ KRaJ

FoS Lipta Liptál

Na Valašsku, kde je lidová kultu-
ra stále živá a předává se z generace 
na generaci, znají děti odmalička lidové 
písničky, taneční projev je jejich přiro-
zeností a dětské folklorní soubory se tu 
rodí jako houby po dešti. Důkazem je 
i obec Liptál, kde působí jeden z nej-
starších folklorních souborů v regionu:  
Lipta letos slaví 85. výročí svého 
založení.      

V Přírodním kulturním areálu v Li-
ptále se v neděli 7. června konal už 
28. Dětský folklorní den, plný tance, 
zpěvu, muziky a veselé zábavy. 

Festival byl zahájen slavnostním při-
jetím hostů, zástupců účinkujících sou-
borů a sponzorů starostou obce Liptál. 
V pravé poledne, za nádherného letního 
počasí, začal doprovodný program 
pro děti plný zábavy, her a soutěží. 
„Veselý dvorek“ předvedl ukázku prá-
ce pasteveckých psů s hospodářskými 
zvířaty i popletenou pohádku, spolek 
Líska připravil zábavné soutěže a hry. 
V tvořivých dílnách si děti mohly udě-
lat ozdoby a dárky nejen pro sebe 
z vlny, korálků, ze skla nebo se naučit 
háčkovat.  Hlavně chlapce zaujala střel-
ba ze vzduchovky nebo soutěž v zatlou-
kání hřebíků do špalku, které připravilo 
Myslivecké sdružení Brdisko a AVZO 
Liptál. Nechyběly ani klasické atrakce 
- kolotoče, skluzavky a skákací hrad. 
Ovšem největším hitem odpoledne byl 
lanový mini park u myslivecké chaty. 
Velkým překvapením pak bylo premi-
érové vystoupení Taneční skupiny ZŠ 
Liptál v hip hopu pod vedením slečny 
Škrabánkové.

Napětí ale i radost zavládly na podiu 
ve 14 hodin v soutěži “O Liptálského 
ptáčka zpěváčka”, ve které poměřily 
svůj pěvecký talent děti z účinkují-
cích folklorních souborů. V kategorii 
do 9 let získal první cenu Samko Tulek 
ze souboru Gerulata. Ve druhé kategorii 
do 16 let zvítězila Veronika Révayová 
ze stejného souboru z Bratislavy. 
Anička Mrlinová z domácího souboru 
Lipta získala v této velmi vyrovnané 
kategorii druhou cenu.  

V hlavním odpoledním programu 
„Zatočme sa spolu“ vystoupily sou-
bory Vizovjánek s Cimbálovu muzikou 
Ocún, Gerulata z Bratislavy,  Klimentek 

z Osvětiman,  Beskyďáček a Malý 
Beskyd ze Zubří,  Cimbálová muzika 
ZUŠ Morava – Liptál  a domácí dětské 
skupiny  Malůšata, Malí ogaři a  Malá 
Lipta. 

Záštitu nad festivalem přijali pan 
Stanislav Mišák, hejtman Zlínského 
kraje a pan Milan Daňa, starosta obce 
Liptál.

Festival každoročně pořádají 
Folklorní sdružení Lipta Liptál, Obecní 
úřad Liptál, Zlínský kraj, Valašské folk-
lorní sdružení a ZUŠ Morava Zlín. 
Mediálními partnery jsou Valašský de-
ník, Jalovec a další. Velké poděkování 
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Mladí hasiči odpovídali na otázku: „Co se ti na táboře nejvíc líbilo, ba naopak nelíbilo?“

V sobotu 6. června se dětský sou-
bor Malá Lipta s cimbálovou muzikou 
ZUŠ Morava  - Liptál a Malí ogaři pod 
vedením staříčka Oldřicha Štroblíka zú-
častnili folklórního festivalu „XXXIII. 
Folklórny Púchov“.  Přes hranice jsme 
projeli docela snadno, celníci byli hod-
ní, ani pasy nechtěli vidět. Festival se 
konal na náměstí s fontánou, kterou děti 
využily ke svému osvěžení.  A to tak, 
že někteří přišli na prostorovou zkouš-
ku jak vodníci. Počasí bylo opravdu 
nádherné, tak to vůbec nevadilo. Cérky 
a ogaři si dobře zatancovali, zahráli 
a zazpívali, přestože v tom velkém ved-
ru na některé dolehla únava (Malí ogaři 
byli nejmladšími účastníky festivalu). 
Dětem se vystoupení moc povedlo, 
potkali tam kamarády z místního sou-
boru Biela voda, který byl loni hostem 
v Liptále. Odjížděli jsme domů unave-
ní, ale velice spokojení. V neděli nás 

čekalo další vystoupení na domácím 
podiu - Dětské folklórní dny.

Pro děti i jejich rodiče to byl náročný 
víkend a já jim všem děkuji za spolu-

práci, podporu a trpělivost. Společně se 
budeme těšit na další akce.

Jarka Hrádková
Vedoucí skupiny Malá Lipta

patří všem organizátorům, nadšencům, 
dobrovolníkům, rodičům dětí a  spon-
zorům, bez jejichž pomoci by se tento 
festival nemohl uskutečnit.

 Dětský festival v Liptále byl zároveň 
pozváním na velký 46. Mezinárodní 
folklorní festival Liptálské slavnosti 
2015, které se konají 18. - 24. srpna. 

Festival se koná v rámci oslav 85. výro-
čí od založení souboru Lipta.

Ing. Miroslava Jakubová
www.lipta.liptal.cz

Malá Lipta  a Malí ogaři v Púchově
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Pozvané zahraniční soubory:
USa, indie, Gruzie, Chorvatsko, Slovensko, Mexiko, Polsko, indonésie

Úterý 18. 8. 2015, Středa 19. 8. 2015, čtvrtek 20. 8. 2015 
a pátek 21. 8. 2015 
Příjezdy zahraničních souborů a vystoupení ve městech a ob-
cích regionu (Vsetín, Všemina, Seninka)

Pátek 21.8.2015
19.00 Družební večer pro všechny účastníky a příznivce 

Liptálských slavností 

Sobota 22.8.2015
10.00 Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, 

kováři a další tradiční řemesla)
10.30 Výstava „85 let folklorního spolku v Liptále“ spojená 

s výstavou květin - vernisáž
11.30 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou 

obce Liptál

14.30 „Děcka, poďme tančit!“ – Program dětských souborů
  Kunovice, Fialka Partyzánské – Slovensko, Gruzie
15.30 Blok zahraničních souborů I. – Chorvatsko, USA, FS 

Čarnica Košice – Slovensko, Indie 
17.30 „Na Moravě, tam je dobře“ – FS Salajka Dambořice, 

Valašský soubor Kašava
18.30 Blok zahraničních souborů II. – Polsko, Indonésie, 

Chorvatsko
19.30 “Lipta dnes - 85. výročí“ – 5 skupin souboru Lipta, 

CM ZUŠ MORAVA-Liptál, CM J. Nechanického 
21.30 „V Liptáli je takéj dobře“ – večerní galakoncert zahra-

ničních souborů
 Indonésie, Mexiko, USA, Gruzie, Indie, FS Čarnica
 Košice - Slovensko
23.00 OHŇOSTROJ
23.15 Taneční zábava při cimbálové muzice

Neděle 23. 8. 2015

08.30 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí za-
hraničních souborů

10.00 Bohoslužby v Českobratrském evangelickém kostele 
s účastí zahraničních souborů, vzpomínka na mistra 
Jana Husa (1415-2015), vystoupení skupiny Zvonky 
dobré zprávy z Kateřinic   

13.30 Slavnostní průvod obcí
14.30 Koncert dechové hudby Liptalanka
15.00 Galaprogram 46. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2015
 Součástí programu bude slavnostní předání ocenění 

ZLATÁ  EUROPEA obci Liptál.

Pondělí 24. 8. 2015
 Odjezdy zahraničních účastníků.

Změna programu vyhrazena.

Malí ogaři a folklor

Příprava 46. MFF Liptálské slavnosti 2015 je v plném proudu
Termín konání: 18. - 24. srpna 2015

V březnu 2014 byla založena při 
Folklorním spolku Lipta Liptál další, 
již šestá skupina folkloristů. Tentokrát 
to byla skupina předškolních chlap-
ců – ogarů, která byla začleněna 
do Malůšat. Ogarů bylo přihlášeno 14, 
vytrvalo a letos se schází 9. Dva ogaři 
– Tomáš Kachtík a Adam Smilek už 
začali chodit do školy, ostatní – Jirka 
Botík, Filip a Štěpán Futákovi, Kryštof 
Mičkal, Daniel Michálek, Matyáš 
Procházka a Jakub Vinkler navštěvují 
liptálskou mateřskou školku. Ogarům 
soubor Lipta poskytl jednoduché kro-
je, letos pak dostali trička s logem 
své skupiny.  Uměleckým vedoucím 
Malých ogarů je pan Oldřich Štroblík. 
Hlavní náplní jejich představení však 
ještě nejsou tance, ale to co je jejich 
věku přirozené, a to hry.

V roce 2014 měli Malí ogaři cel-
kem 6 vystoupení. Rok 2015 je pro 
nás také bohatý. V dubnu se Malí 
ogaři zúčastnili oblastní přehlídky 
folklorních souborů ve Vizovicích 
a postoupili do regionálního kola 

do Rožnova pod Radhoštěm. 
Ani zde se mezi soubory celé-
ho Valašska neztratili. I když 
jsme do dalšího – celostátní-
ho kola nepostoupili, byli jsme 
odbornou porotou pochváleni. 
Vedoucí – pan Oldřich Štroblík 
byl oceněn porotou za příklad-
ný přístup k práci s dětmi. 
6. června 2015 byli Malí ogaři 
poprvé v zahraničí – na festi-
valu v Púchově. Po festivalu 
„Dětský (nejen) folklorní den“ 
doma v Liptále připravují ogaři 
rozšíření svého programu společně se 
skupinou Malůšata a základní Liptou. 
Premiéra bude v sobotu 22. srpna 
2015 na Liptálských slvnostech.

a co nás ještě čeká ?
Pokud nebudou ogaři s rodiči 

„rozjeti po dovolených“ tak v so-
botu 15.8.2015 budeme na festiva-
lu ve Velkých Karlovicích na Soláni. 
Po našich slavnostech pojedeme 
s Malůšaty do východních Čech, a to 

na festival do Hlinska v Čechách (28. - 
29. srpna 2015). V září chceme mít se-
tkání s rodiči, kde budeme diskutovat 
o dalším uplatnění chlapců (možný 
přechod do skupiny Malůšat).

Chci poprosit rodiče, pokud mají 
syny ve věku od 3 do 6 let, aby zvá-
žili nabídku k účasti v naší skupině 
Malých ogarů. Scházíme se pravidel-
ně v Mateřské škole v Liptále každou 
středu od 14:30 hod.  do 15:30 hod.

Ladislav Michálek                                                                             
červen 2015



28  Liptálský zpravodaj 2/2015

Liptálští občané se vedle pracovi-
tosti a zručnosti vyznačovali rovněž 
mimořádně kladným vztahem ke spo-
lečenskému životu, ke kultuře a pozná-
ní. Na začátky dnešního folklorního 
souboru Lipta vzpomíná pan František 
Váňa na jubileu 50. výročí založení 
v roce 1980 v klubovně zámku.

,,V závěru roku 1925 jsem se s man-
želkou Emílii zúčastnil taneční zábavy 
ve staré hospodě u Klesků. Tentokrát 
se platilo velmi malé vstupné a mu-
zikanti byli odměňování hlavně ze 
sól. To bylo hned – dva kamarádi 
sólo, hned tři odvedenci sólo, sólo 
pro všechny a podobně. V tom kdosi 
z muzikantů zvolal: sólo pro ty, kteří 
umí valašské tance!!! To s náma poh-
lo, stoupli jsme si s manželkou mezi 
dveře a dívali jsme se. První začal 
tančit Škrabánek z Lůžka a k němu se 
přidaly ještě asi čtyři páry. A pro vel-
ký zájem se mladí na místě rozhodli, 
že se bude každé pondělí u Klesků 
vyučovat valašské tance pod vedením 
Pavla Škrabánka.“

A to byl vlastně prapočátek valaš-
ského krůžku, dnes Folklorního spolku 
Lipta Liptál. Utvořit valašský kroužek 
však nebylo jednoduché, bylo nutné 
shánět krojové součásti po lidech, kte-
ří je dosud měli uschovány v truhlách. 
Sbíraly se staré písně a tance. Hybnou 
silou společenského a kulturního dění 
byla místní jednota Republikánkého 
dorostu, odnož agrární strany. Vedení 
této strany pod vedením Josefa Šimka 
č. 268 tvořilo současně i základ prv-
ní taneční folklorní skupiny. V ro-
ce 1928 se konala v Praze výstava 
a 6. - 8. června se této akce zúčastnilo 
z Liptálu 21 osob, z toho 19 krojova-
ných. Místním pořadatelem byl Pavel 
Tomana, okresním František Váňa. 
Skupina jela do Prahy vlakem. První 
den si společně prohlédli výstavu 
a druhý den se zúčastnili manifestač-
ního průvodu Prahou. Třetí den liptál-
ští navštívili muzeum na Václavském 
náměstí a různá jiná památná místa. 
A jak vyplývá ze vzpomínek Pavla 
Vaculíka (č.25), účastníci si na při-
lepšení pobytu vydělávali prodejem 

obrázků od akademického malíře Jana 
Kobzáně (Ondráš a Juráš). Před 85 le-
ty bylo v Liptále v tomto období  živo. 
Na dvoře u Matějů (č. 135 -  Josef 
Matějů 1913 - 2007) připravovali oga-
ři žebřiňák – leštili žebřiny, lušně, 
opravovali spodnicu, u kovářa opra-
vovali vály, držáky a šlajf. I postroje 
s chomůtem bylo potřeba vyspravit, 
obnovit čabrály. No a samozřejmě do-
vézt z lesa mladé břízky, připravit 
na vůz lavičky. 5. a 6. července 1930 
se totiž na Vsetíně v Panské zahradě 
konaly slavnosti Moravsko-Slezské, 
na které na žebřiňáku taženém koň-
mi dorazili ogaři a cérky z Liptálu 
v krojích. Liptalané se předvedli se 
dvěma pásmy, a to Zbojníci (12 mužů 
– ogarů) a Valašské hry (točené – 30 
cérek - žen a  12 ogarů). Na fotogra-
fiích jsou např. Bohuš Daňa – Kusů 
(prastaříček dnešního pana staros-
ty), Jan Daňa, Karel Gerža – Ševců, 
Josef Gerža – Pašků, Jan Mikulec – 
Matůšů, Jan Kachtík - Budisků, Josef 
Matějů, Karel Chmelař - Bilovský, 
Pavel Filípek. Z cérek pak např. 

Folklor v Liptále 1930 – 2015

Mahenův Jánošík, 1933. 
Dolní řada z leva: Josef Chmelař, Karel Slováček, Pavel Smílek, sedící z leva: Tereza Smilková - Pavelová, Pavel Vaculík, 

František Váňa, Josef Pivoda, Oskar Kutěj, Julie Tomanová - Davídková. 
Třetí řada z leva: Josef Chmelař, Josef Matějů, Jan Němeček, Vladimír Hruška, Vladimír Gerža, Josef Machalec, ??, ??, 

František Smilek - Povalský. 
Čtvrtá řada: Jaroslav Valchář - Ublák, Pavel Tomana, Jan Daňa - Pacholeček, Antonín Gerža -Kopřivák, Josef Paška, Jan 

Chmelař - Bilovský, pátá řada: Josef Daňa, Josef Smilek - Pavelů, Filípek.
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Emilie Smilková - Kotrlová, Rozalie 
Smilková - Pavelová, A. Goláňová ze 
Lhoty. Od tohoto data 5.- 6. července 
1930 počínají dějiny organizovaného 
folkloru v Liptále.

Vystoupení a nácviky se dále pro-
váděly pro různé příležitosti: dožínky, 
kácení máje, valašské bály. Ale ani 
na divadlo se nezapomínalo. V ro-
ce 1934 byla uvedena hra Mahenův 
Janošík, kterou liptálská veřejnost če-
kala, neboť byla blízká svým námětem 
Kobzáňovu pojetí zbojnictví. Liptalané 
se zúčastnili „Valašského roku“ 
v r.1934 v Rožnově pod Radhošťem, 
v roce 1935 na hanáckých dožínkách 
ve Štěpánově u Olomouce. Tradičně 
se v Liptále pořádaly Valašské bá-
ly. Ani v průběhu II. světové války 
nebyla aktivita přerušena. Vedle zá-
bav a bálů (konaly se v Thonetově - 
Lukšově továrně – dnešní Čalounictví 
v Hořansku) slavily se dožínky a vý-
lety u Rybníčka. V r. 1946 vystoupili 
liptalané na 1. mírových dožínkách 
ve Vsetíně. Protože tanečníci neměli 
tehdy svou cimbálovou muziku, do-
provázela je dechovka. Po založení 
výrobního družstva Lipta Liptál byl 
valašský soubor začleněn do tohoto 
podniku, kde působil až do 90-tých 
let. Asi deset let pracoval soubor Lipta 
při Kulturním zařízení Obecního úřa-

du Liptál. Od roku 2000 je soubor 
samostatným právním subjektem.

Dneska má folklorní spolek více 
než 100 členů, kteří pracují v 6 sku-
pinách:
Malůšata 
– ved. Alena Maliňáková, Jana 
Vaculíková
Malí ogaři 
–  Oldřich Štroblík, Ladislav 
Michálek
Malá Lipta 
– Jarmila Hrádková, Zuzana 
Řehánková
Základ Lipty 
– Andrea Čalová, spolupracující Pavla 
Kneblová, Pavel Tomeček
Senioři 
– Josef Lukáš, Jaroslava Mojžíšová, 
Alice Daňová
Pěvecký soubor Rokytenka 
– Hana Vaculíková, Mirka Jakubová

Soubor Lipta předvedl stovky pro-
gramů v tuzemsku, zúčastnil se de-
sítek zahraničních zájezdů. Navštívil 
téměř všechny evropské státy, Afriku, 
Jižní a Severní Ameriku, Asii. Tisíce 
lidí ve světě měli možnost poznat naši 
kulturu, tradice a zvyky. 

Folklorní spolek je zakladatelem 
a realizátorem dvou významných fes-
tivalů:

− Dětských foklorních slavností (le-
tos 28. ročník)

− Mezinárodního folklorního festiva-
lu Liptálské slavnosti (letos 46.roč-
ník)

U příležitosti „Liptálských slavnos-
tí“ připravuje FoS Lipta Liptál slav-
nostní galaprogram v sobotu 22. srpna 
2015 večer. Představí se zde všechny 
skupiny.

85 let práce ve folkloru spojené 
jak s udržováním tradic a zvyků, tak 
i v péči o mladou generaci i využití 
energie seniorů si zaslouží ocenění 
a uznání. A to nejen liptálských vala-
chů, ale i celé obce Liptál.

Vedení národopisného souboru 
v Liptále:
František Váňa 1930 – 1940
Emilie Váňová 1930 – 1940, 1961-
1966
Jan Kobzáň, akadem. malíř a spisova-
tel 1928 – 1953
Karel Pecha 1955 – 1958
Stanislava Špačková (Kleinová) 1958 
– 1961
Karel Mrlina  1956 – 1958, 1966 
-1970
Radomír Sousedík  1970 – 1986
Ing. Ladislav Michálek 1986 – 2013
Mgr. Andrea Čalová 2013 - dosud

Ladislav Michálek                                                                             
červen 2015
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Výstava trofejí v Pozděchově

Červen - měsíc myslivostiMYSLiVCi 
Mnoho let je vždy a právem čer-

ven uváděn jako měsíc myslivosti. Jde 
o nejkrásnější období v roce myslivce, 
kdy se po svých toulkách, s vůní roz-
kvetlého bezu v orosené trávě vydává 
na cestu v brzkých ranních hodinách 
na čekanou nebo na procházce při jas-
ném měsíčku, aby se obeznámil se svou 
krásnou honitbou. 

Jde o období, kdy bychom chtěli po-
žádat veřejnost o shovívavost. Prosíme 
Vás, nesahejte na mláďata srnčí, či 
dančí zvěře, mláďata bažatů či zají-
ců. Pokud se Vy nebo Váš doprovod 
dotkne jakkoliv mláděte nalezeného 
v křovinách, je toto odkázáno k zá-
hubě. Chtěli bychom Vás požádat, 
obejděte, nalezené mládě bez dotyku. 
Bude ušetřeno jeho žití či nežití. Ne 
každé nalezené mláďě se dožije svého 
věku. Věřím,  že i před náhodnými vý-
pady nemyslivecké veřejnosti, nepo-
zornými turisty se podaří zachovat  pro 
budoucí generace naše krásné přírodní 
bohatství ukryté v právě narozeném 
novém pokolení.

Chtěla bych při této příležitosti požá-
dat širokou veřejnost, aby se při letních 
senosečích snažila, ať nedojde k po-
sečení drobného zvířectva  či srnčího, 
dančího, mladých zajíčků a bažantů. 

Apeluji na všechny, aby měli přichys-
tány rušiče, plašiče i jiné pomůcky 
k vyhnání zvěře zalehnuté v travách či 
polích. Každoročně dochází k velkým 
ztrátám na této zvěři, ale i na drob-
né zvěři bažantích snůšek či mladých 
zajíčků. Není to krásný pohled, ale 
pohled, který vždy srdce myslivce za-
kalí a dlouho smutní nad ztrátou nové 
generace.

Prosíme, pomozte nám předejít 
těmto smutným obrazům naší krásné 
přírody. Pohled na pasoucí se srnu 
s mládětem bude i pro Vás neskuteč-
ným zážitkem. Děkujeme všem, kteří 
tak činí a přispívají k záchraně naší 
krásné přírody.

Za všechny členy Miroslava Klubalová, 
kronikářka MS Brdisko Liptál

Na konci  května ve dnech 30. 5. 
- 1.6.2015 proběhla v Pozděchově 
okresní výstava loveckých trofejí 
za rok 2014. Mezi vystavovanými 
trofejemi bylo i  13 ks srnčích, 7 ks 
dančích  a 2 ks jeleních trofejí z naší 
honitby. Široká myslivecká i laická 
veřejnost mohla obdivovat celkem 
661 kusů srnčích, 61 dančích, 124 
jeleních, 11 mufloních trofejí, ale 
i 7 kusů lišek, 2 jezevce a 5 zbraní 
divočáka.

Na výstavě byly rovněž vystaveny 
i trofeje z dřívějších období oceněné 
mezinárodní komisí v Lysé nad Labem 
z let 2009 - 2014. Mezi oceněnými byl 
vystaven i stříbrný srnec  ulovený na-
ším členem Josefem Valchářem v naší 
honitbě. Na této mezinárodní výstavě 
nazývané NATURA VIVA, pořáda-
né jednou za 5 let jsou vystavovány 
nejkrásnější trofeje z ČR ale i celého 
světa.

K vidění byla i výstavka kreseb 
a maleb s mysliveckou tématikou 
z místní základní a mateřské školy. 

Ke shlédnutí byli viděni i výr ušatý, 
sojka obecná, poštolka obecná a další 
zachráněná zvířata ze Záchranné sta-
nice v Hošťálkové.

Bohaté občerstvení bylo zajištěno 
členy místního Mysliveckého sdruže-
ní Trubiska Pozděchov. Ke zdárnému 
úspěchu přispělo i slunečné počasí. 
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Vydání knihyNaPSaLi NÁM
Srdečně tímto zdravím všechny spo-

luobčany. 
Na dotazy ohledně vydání mé knihy 

(Z mého života, církevní zvyklosti, 
starostování apod.) bych chtěl odpově-

dět, že práce na ni pokračují a děláme 
všechno proto, aby mohla vyjít v druhé 
polovině letošního roku. Text je již 
téměř připraven, připravují se grafické 
práce a důležité také bude zajištění po-

třebných finančních prostředků. Snad 
se mi to podaří.

Srdečně všechny zdravím a přeji všem 
pěkné a pohodové letní prázdniny.

Miroslav Vaculík

My a hasičiHaSiČi
Baví mě na hasiči to, že tam můžeme 

sportovat a u toho se bavit a hlavně se 
svými kamarády. Ráda jezdím na závo-
dy a to hasičským autem a ráda soutě-
žím v našich nových dresech.

Je to můj nejoblíbenější kroužek.
 Michaela Melichaříková

Do hasiče ráda chodím, protože je 
tam zábava, sranda a moc mě to tam 
baví.

Nejraději mám požární útok, protože 
tam stříkáme s vodou a to mám velmi 
ráda.

Na závody se vždy těším, protože 
když se jede na závody, tak si v hasič-
ském autě zpíváme písničky a říkáme 
vtipy. Závodů se vždy účastní moc 
týmů a i když nevyhrajeme zlato, tak 
stejně jsme rádi a  jsem nadšení. Líbí 
se mi i naše nové dresy a myslím, 
že je máme nejhezčí. Ale ze všeho 
nejvíc, se těším na tábor, kde je ta 
největší sranda a výlety a ta nejlepší 
stezka odvahy. Hasič je vážně skvělý 
a hlavně protože máme tu nejlepší 
trenérku Kiku.

Dorota Ostružková

Do hasiče chodím moc rád. Kika 
je skvělá vedoucí, tréninky s ní jsou 
bezva, akční, hodně se běhá a to mám 
rád. Můj nejlepší parťák v hasiči je 
Tom Bzonek. Dobře se doplňujeme 
a to i na závodech, kde nejraději bě-
hám štafetu, ale mám rád i požární 
útok. S kamarády z hasiče se vídáme 

i mimo tréninky, hodně nás to spojuje 
a vytváří se mezi námi kamarád-
ské vztahy - velmi důležité pouto 
při závodech, musíme spolupracovat 
a důvěřovat si. Jsme díky hasičskému 
kroužku dobrá parta a to i v osobním 
životě.

Adam Lochner
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Z fotbaluSPORT
Konečná tabulka IV.třída sk.A MUŽI

 Tým Záp + 0 - Skóre body PK 

1. Jarcová 16 14 1 1 66: 18 43 

2. Leskovec 16 8 4 4 40: 21 31 3 

3. Liptál 16 8 4 4 48: 21 29 1 

4. Halenkov B 16 9 0 7 42: 22 27 

5. Ratiboř B 16 5 4 7 37: 35 23 4 

6. Študlov 16 5 3 8 27: 67 18 

7. Zděchov 16 4 4 8 22: 47 18 2 

8. FK Vsetín B 16 3 3 10 16: 42 14 2 

9. Lhota B 16 3 3 10 32: 57 13 1 

Konečná tabulka okresní přebor 
STARŠÍ PŘÍPRAVKA sk.A

Tým Záp + 0 - Skóre body 

1. Lidečko 18 15 1 2 148: 44 46 

2. Hovězí 18 15 1 2 161: 56 46 

3. Valašská Polanka 18 12 2 4 134: 61 38 

4. N. Hrozenkov 18 9 3 6 103: 81 30 

5. FC Vel.Karl.+Karol. 18 9 1 8 137: 69 28 

6. Hošťálková 18 8 1 9 116:111 25 

7. Kateřinice 18 8 0 10 85: 83 24 

8. Halenkov 18 5 1 12 102:130 16 

9. Liptál 18 4 0 14 65:170 12 

10. Valašské Příkazy 18 0 0 18 38:284 0 

Konečná tabulka okresní přebor 
DOROST

 Tým Záp + 0 - Skóre body PK 

1. Dolní Bečva 22 17 4 1 126: 43 59 4 

2. Jarcová 22 17 3 2 126: 44 54 

3. Choryně 22 15 4 3 84: 33 52 3 

4. Ústí 22 15 3 4 79: 34 49 1 

5. Franc. Lhota 22 13 1 8 61: 44 41 1 

6. Vigantice 22 9 5 8 72: 51 34 2 

7. Lačnov 22 8 1 13 62: 81 25 

8. Podlesí 22 6 4 12 65: 73 23 1 

9. Huslenky 22 6 2 14 46: 83 21 1 

10. Liptál 22 5 1 16 57:122 17 1 

11. Horní Bečva 22 4 2 16 48: 96 15 1 

12. Leskovec 22 1 2 19 39:161 6 1 

Konečná tabulka okresní přebor 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Po celou letošní sezonu se 28 družstev nejmladších fotba-
listů střetávalo na miniturnajích vždy po čtyřech účastnících. 
Těchto turnajů proběhlo po celém okrese přes stovku, při-
čemž každé družstvo uspořádalo dva turnaje. Celou sezónu 
se hrálo bez hlášení výsledků, pouze pro radost ze hry, proto 
není vedena žádná tabulka s pořadím.

Ing. Milan Daňa,
předseda FK Liptál

Pátý ročník fotbalového utkání Hořansko vs. Dolansko
Letošní již pátý ročník se uskutečnil v sobotu 13. června 

2015 za krásně slunečného odpoledne. Z důvodu velkého 
zájmu mladých fotbalistů o fotbal v Liptále byl na pro-
gram zařazen turnaj mladších a starších přípravek. Turnaje 

se zúčastnily čtyři týmy a to Liptál, Jasenná, Březová 
a Zlín. Po urputných bojích si vítězství v mladší přípravce 
odvezl tým Březové a ve starší přípravce vyhráli kluci 
z Jasenné. Turnaj proběhl s nadšením hrajících dětí i fa-
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noušků, proto si myslím, že příští rok bude podobný turnaj 
opět uspořádán.

Po zápasech dětí nastoupil na řadu zápas mužů Hořansko 
vs. Dolansko. Jelikož dosavadní čtyři zápasy mužů skon-
čily po dvou vítězstvích pro každou stranu, bylo letos opět 
o co hrát. Oba týmy nastoupily do utkání s odhodláním 
vyhrát a strhnout počet celkových vítězství na svou stranu. 
Mnohem lépe si vedl tým z horní části obce, který nakonec 
zvítězil vysoko 6:2.

I letos byl opět připraven doprovodný program pro děti, 
který ve večerních hodinách vystřídala taneční zábava se 
skupinou Kosovci. Myslím si, že až na noční déšť proběhla 
akce dobře a mohli jsme prožít příjemné odpoledne na fot-
balovém hřišti v Liptále.

Ing. Milan Daňa, 
předseda FK Liptál
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Den dívčího fotbalu na slovácku 4. 6. 2015 
Již 2 rokem jsou v našich fotbalových řadách starší a mlad-

ší přípravky také dívky, které se velkou měrou podílejí 
na výsledcích našich nejmladších družstev. A tak se stalo, 
že se ozvaly hráčky z 1. FC Slovácko a pozvaly dívky, aby 
si přijely zatrénovat do Starého Města na stadion ŠIRŮCH 
a podívaly se, jak trénují české reprezentantky.

Tuto lákavou nabídku jsme přijali s nadšením a po příjez-
du jsme byli mile překvapeni vstřícností a organizovaností 
mladých hráček.

Tréninku se účastnilo 120 děvčat z celé střední Moravy, 
které byly dle věku rozděleny do 5 kategorií. Trénink pro-

bíhal za účasti hudebního doprovodu v živém vysílání rádia 
Kiss Publikum moderovaném Vlasťou Macíkem.

Také naši trenéři se zájmem sledovali různé metody 
a průběh tréninku. Myslím, že se dívkám tato akce velice 
líbila a mají motivaci do dalších zápasů. Zúčastnily se Darča 
Běhulová, Míša Melichaříková, Nika Daňová, Ema Langová 
a Adélka Běhulová.

Na závěr proběhla autogramiáda s českými reprezentant-
kami. Děkujeme Monice Cvernové (hráčka 1. FC Slovácko) 
za pozvání, byl to zážitek nejen pro děvčata.

Radana Daňová

Ohlédnutí za uplynulou sezónou 
našich nejmladších fotbalistů a fotbalistek
Druhá sezóna mladší a starší přípravky se stala minulostí 

a tak se pojďme ohlédnout, jak se dařilo našim nejmladším 
členům FK Liptál.

Od září chodily děti každou středu na tréninky a o víkendech 
hrály podzimní část soutěže, mladší přípravka turnaje se 3 sou-
peři a starší přípravka zápas s 1 soupeřem. Od prvního tréninku 
měly děti velkou chuť na sobě pracovat a na zápasech se vždy 
snažily o co nejlepší výsledky. Také trenéři si všimli zlepšování 
u dětí, jsou si jistější ve svých pozicích a více si věří. Největší 
radost mají, když je přijdou podpořit rodiče, prarodiče nebo 
kamarádi a mohou se předvést. Někdy se dařilo více, někdy 
méně, to ale naše nejmladší neodradí, naopak někdy i více 
namotivuje.

V zimních měsících chodily děti trénovat do tělocvičny ZŠ 
v Liptále, kde čas od času místo tréninku proběhl zápas se 
Lhotou, kteří rovněž přes zimu navštěvují tělocvičnu v Liptále. 
Bylo to takové zpestření pro všechny děti.

Od dubna začali zase trénovat venku na hřišti a také se roz-
běhla jarní část fotbalové soutěže obou družstev. Sezonu jsme 
završili turnajem na akci HOŘANSKO-DOLANSKO v Liptále, 
kde se zúčastnilo po 4 družstvech v každé kategorii.

Po posledním tréninku 17.6.2015 měly děti slavnostní zakon-
čení v restauraci u Klesků, kde dostaly večeři a pohár. Pak se 
dozvěděly od svých trenérů, že se Liptál rozšíří o další skupinu 
a to budou mladší žáci, a kdo ve které kategorii bude příští rok 

hrát. Všechny informace budou nově i na webových stránkách 
FK Liptál, aby byla větší informovanost o zápasech a chysta-
ných akcích.

Na závěr bych chtěla poděkovat trenérům a rodičům a vy-
zdvihnout jejich obětavost, protože týden co týden jezdili 
na zápasy s dětmi a podporovali je. Pokud přemýšlíte o zápisu 
do fotbalu, tak neváhejte, protože je to dobrý koníček, kde si 
děti najdou nové kamarády a zažijí pěkné sportovní zážitky.

Radana Daňová
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Pravidelné hodiny ZUMbY!
Přijďte si zatancovat, uvolnit endorfiny a hlavně udělat 

něco pro své zdraví!

Zumba je fitness program v rytmu latinsko-americké hud-
by, který kombinuje prvky aerobicu a tance. Ve španělském 
slangu slovo „zumbare“ znamená "rychle se hýbat, bavit se, 
nebo pozvat někoho na party". V tomto duchu je sestavena 
lekce - nepřipadáte si jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ješ-
tě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete přidávat 
i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte 
na taneční party :) Přitom však účinně cvičíte a spalujete 
kalorie. Na lekcích zapojíte celý svalový korpus, především 
pak nohy, břicho a hýždě.

Zumbu zvládne každý - nemusíte být tedy tanečníkem, 
nepotřebujete také žádný speciální kurz. Začíná se jednodu-
chými kroky a postupem času se přidávají trochu náročnější 
kombinace. Všechny taneční kroky jsou ale i tak oproti běžné 
podobně zjednodušené. Při Zumbě se vůbec nepočítá, tančí

se zcela podle rytmu hudby. Na věku a pohlaví vůbec ne-
záleží. Vezměte maminku či přítele, kamarádku, dítě. Přece 
ve dvou se to lépe táhne.

Zumba probíhá každý čtvrtek od 18:00 v Kulturním zaří-
zení Liptál. 

Více informací na tel. 739827170 nebo fb. Zumba Michaela 
Šťasná, Liptál, Lukov, Vsetín, Zlín.

Nedávno jsem se vrátila z USA a byla jsem mile překva-
pena z jejich kladného postoje ke sportu a ke zdravému 
životnímu stylu. Zumba se tam stále drží mezi oblíbenými 
fitness programy, její hodiny jsou plné energie, dobré nálady 
a usměvavých tváří. Lidé se dokáží bez předsudků uvolnit 
a užít si hodinu plnou tance a rytmické hudby, což se velmi 
pomaličku dostává i k nám.

Pohyb a zdravý způsob života je nezbytný pro nás všech-
ny, nikdy není pozdě začít. A dobrý pocit z nás samotných 
je k nezaplacení. Důležité je hýbat se, Zumba je jen jedna 
z příjemných variant.

Tímto bych také ráda poděkovala vedení obce Liptál 
za poskytnutí prostorů.

Na všechny se těší licencovaná instruktorka 
Michaela Šťastná.

Z volejbaluSPORT

9. jarní babský volejbalový turnaj
V sobotu 11. dubna 2015 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ 

Liptál 9. ročník tradičního jarního turnaje ve volejbale. 
Sešli jsme se po velikonočním hodování, abychom se roz-

hýbaly, v pohodě si zahrály a také trochu poklábosily, co je 
nového.

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů: z Ústí, Ratiboře, Vsetína, 
Bystřičky a také domácí z Liptálu. Hrály jsme na dva sety 
do 20 každý s každým. Sety byly vyrovnané, každý se sna-

žil do posledního bodíku, i když se to pokaždé nepovede. 
A tak není důležité zvítězit, ale mít ze hry radost a vypnout 
od všedních starostí.

Všem děkuji za účast, doufám, že při tom 10. ročníku se 
sejdeme v té samé přátelské pohodě. Také děkujeme paní 
Věrce Dostálové, která nám zachovala přízeň i letos a přišla 
se na nás podívat a popřát zdraví a SPORTU ZDAR!

Za KVN Liptál Radana Daňová
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