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Zpráva starosty za rok 2016
Závěrečné slovo starosty

Vážení spoluobčané, vstoupili jsme 
do adventní doby a času vánočních 
svátků. Přejme si, aby tomuto času 
vládl klid, a Vy jste ho prožili ve spo-
lečnosti vaší rodiny a přátel. Pokuste se 
v tomto hektickém čase alespoň trochu 
zpomalit a naberte nové síly do dalšího 
roku.

Začátek roku 2016 byl především 
věnován dokončení administrace pro-
jektu Čistá řeka Bečva II, u kterého 
byla povinnost úspěšně zkolaudovat 
tuto stavbu do konce března. I díky 
našim občanům, kteří dali souhlas ze 
změnou umístění kanalizace, se tento 
termín podařilo dodržet. Tomuto pro-
jektu byl také věnován konec roku, kde 
jsme potřebovali splnit podmínku 70 % 
napojených nemovitostí na splaškovou 
kanalizaci. Jsem rád, že obě podmínky 
tohoto roku jsme splnili.

Jednou z mých náplní roku je pří-
prava projektů pro následné podání 
žádostí o získání dotačních prostředků. 
V letošním roce jsme se pokoušeli 
o mnoho projektů, bohužel ne všechny 
projekty nám vyšly. Z důvodu nepři-
znání dotace jsme nemohli realizovat 
nové víceúčelové hřiště, nemohli jsme 
zahájit II. etapu revitalizace zeleně, 
ale také projekt přestěhování mateřské 
školy jsme museli realizovat z vlastních 
prostředků. Naopak úspěšní jsme byli 
a následně jsme zahájili výstavbu chod-
níků do Dolanska, probíhaly stavební 
práce na obou hřbitovech, vybudoval 
se nový sběrný dvůr, byla zrealizována 
vestavba klubovny v kulturním zařízení 
a také se vysadil nový ovocný sad. Dále 
se také podařilo získat několik menších 
dotací z národních programů a také 
z MAS Střední Vsetínsko. Díky těmto 
projektům se v letošním roce jen v této 
položce proinvestovalo cca 37 mil. Kč.

I pro rok 2017 je připraveno mnoho 
projektů. Jedním z nich je výstavba 
osmi nových obecních bytů v budově 
mateřské školky. Obec si také pořídí 
nový traktor pro letní i zimní údržbu 
obce. Již nyní také čekáme na výsledky, 
zda byl schválen projekt na celkovou 
rekonstrukci Přírodního kulturního are-
álu. Bude také podána žádost o dotaci 
na II. etapu chodníků do Dolanska, 
nebo na dopravní terminál u základní 
školy, kterým by mělo dojít k vyřeše-
ní problému s parkováním. Opětovně 

usilujeme o projekt revitalizace veřejné 
zeleně. Samozřejmě se budeme pokou-
šet také o získání peněz na menší pro-
jekty, kterými jsou třeba rekonstrukce 
historické hasičské zbrojnice, výměna 
topení v kulturním zařízení, II. eta-
pa úpravy katolického hřbitova, atd. 
Celková hodnota těchto projektů přesa-
huje hodnotu 55 mil. Kč. 

Vzhled obce, ale také ovlivňují drob-
né práce, které vedle stálých zaměst-
nanců obce pomáhalo realizovat 10 
pracovníků veřejně prospěšných prací. 
Díky těmto lidem se stále daří držet 

dobrý standart vzhledu obce. Jelikož 
má naše obec ještě hodně vad na krá-
se, budeme i v dalším roce usilovat 
o získání těchto pracovníků za pomocí 
Úřadu práce. 

Další samostatnou kapitolou jsou 
kulturní akce. I v této oblasti se Liptálu 
již mnoho let výrazně daří. Vždyť jen 
pohledem na přehled akcí, je vidět, 

že život v naší obci je velmi pestrý 
a naše obec je známa v širokém okolí. 
Díky dobrovolníkům a pořadatelům se 
každoročně koná nespočet kulturních 
a sportovních akcí, kterými naše obec 
žije. Každý spolek, škola i církev je 
celoročně aktivní a za to jim patří 
velké poděkování. Ještě teď mám v ži-
vé paměti několik posledních akcí, 
kdy byl plný kostel lidí při adventním 
koncertu, nebo to velké množství lidí 
na vánočním jarmarku a při rozsvícení 
vánočního stromečku, ale třeba také 
více jak 80 seniorů na mikulášském 
setkání v kulturním zařízení. I díky 
Vám, návštěvníkům, jsou tyto akce tak 
dobře hodnocené. V letošním roce jsme 
se také přihlásili do soutěže Vesnice ro-
ku, kde jsme bohužel nezískali žádnou 
z pěti udělovaných stuh. Útěchou může 
být pro naši obec alespoň zisk diplomu 
za podporu kultury.

Aktivit, činností i běžných věcí se 
událo letos velké množství a psát o nich 
by zabralo mnoho řádků. Místo toho 
bych Vás rád pozval na jednání zastu-
pitelstev, kde se můžete dozvědět mno-
hem více informací o dění v naší obci. 
Rád Vás na těchto jednáních uvidím.

Vážení spoluobčané, závěrem bych 
Vám chtěl popřát krásné prožití svát-
ků vánočních a do Nového roku 2017 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pra-
covních i osobních úspěchů. Konec 
roku můžeme také společně zhodnotit 
při setkání u novoročního ohňostroje 
u našeho nového vánočního stromečku, 
kam Vás všechny srdečně zvu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 12 

ze dne 7. 12. 2016   

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a dopl-

nění nových bodů:
- Dopravní terminál – projektová do-

kumentace
- Odměny pro neuvolněné zastupitele 

obce
- Výsledky auditu v Základní škole 

Liptál 
  
- určuje zapisovatelem jednání Moni-

ku Valchářovou

- určuje ověřovateli zápisu Filipa 
Tomance a Veroniku Juráskovou

- volí návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Věra Jašková – předseda, Darina 
Geržová - člen

 
- schvaluje zápis č. 11 ze dne 14.09. 

2016
   
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 11 ze dne 14.09.2016 
 
- bere na vědomí informace z jedná-

ní Rady obce Liptál č. 21 ze dne 
17.10.2016 a č. 22 ze dne 21.11.2016 

- bere na vědomí informaci o žádos-
ti pana Radka Januše, Liptál 361, 
na koupi části pozemku parc. č. 
2617/8 v k.ú. Liptál 

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 2696/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. 
Liptál manželům Jaroslavu a Marii 
Sucháčkovým, Lhota u Vsetína, 
za účelem výstavby rodinného domu, 
za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s dělením pozemku 
a prodloužením inženýrských sítí hra-
dí kupující a dále s podmínkou zákazu 
prodeje pozemku třetí osobě po dobu 
10 let bez souhlasu obce Liptál

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3794/98 o výměře cca 18 m2 a pozem-
ku parc. č. 3794/102 o výměře cca 39 
m2 v k.ú. Liptál Lesům České republi-
ky, s.p. za celkovou cenu 3.420,- Kč

- schvaluje prodej části pozemku parc. č. 
3983 o výměře cca 74 m2 v k.ú. Liptál 
manželům Bedřichu a Janě Tomšovým, 

Liptál, za cenu 100,- Kč m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s dělením po-
zemku hradí kupující

- schvaluje koupi části pozemku 
parc. č. 1198/2, 3743, 1198/1 o vý-
měře cca 2000 m2 v k.ú. Liptál 
od Římskokatolické farnosti Liptál, 
Liptál 170, za cenu 10,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s děle-
ním pozemku hradí kupující

- schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry na projekt „Chodníky v dolní části 
obce Liptál – I. etapa“

- bere na vědomí informaci o pro-
bíhající realizaci akce „Chodníky 
v dolní části obce Liptál – I. etapa“

 
- bere na vědomí informaci o splnění 

limitu množství napojených nemo-
vitostí na veřejnou splaškovou ka-
nalizaci, který byl stanoven ve výši 
min. 70% a dále bere na vědomí 
povinnost vlastníků nemovitostí mít 
do tří let 100% napojenost na veřej-
nou splaškovou kanalizaci

- neschvaluje žádost společnosti 
BonverWin, a.s. ve věci výstavby 
nového kasina v areálu benzínové 
pumpy firmy Valatrans

- schvaluje komisi pro výběrové řízení 
na pořízení lesní techniky – traktoru 
ve složení: starosta Ing. Milan Daňa, 
místostarosta Ing. Ondřej Vaculík 
a zastupitel pan Zdeněk Mrlina

 
- schvaluje seznam oslovených firem 

v rámci výběrového řízení na poříze-
ní lesní techniky – traktoru, a to:

 - Agrozet České Budějovice, a.s., 
České Budějovice, 

 IČO: 28113128
 - ZÁLESÍ, a.s., Luhačovice, 
 IČO: 00135143
 - BOHATEC s.r.o., Boskovice, 
 IČO: 26945347

- bere na vědomí informaci o probí-
hající realizaci akce „Přestěhování 
Mateřské školy do volného pavilonu 
Základní školy“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na opravu obecní zvoničky z pro-

středků Ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci dotačního titulu Podpora obno-
vy drobných sakrálních staveb v obci

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na výměnu topení a opravu podla-
hy v kulturním zařízení z prostřed-
ků Ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci dotačního titulu Podpora 
obnovy a údržby venkovské zástavby 
a občanské vybavenosti

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Chodníky v dolní části obce 
Liptál – II. etapa“ z Integrovaného 
regionálního operačního programu

- schvaluje zpracování úprav projek-
tové dokumentace na akci „Chodníky 
v dolní části obce Liptál – II. etapa“

- schvaluje zpracování projektové do-
kumentace na akci „Přestupní termi-
nál a parkovací systém v obci Liptál“

- schvaluje navýšení odměn pro neu-
volněné zastupitele obce Liptál, a to 
s účinností od 1.1.2017

- bere na vědomí informaci o Zápisu 
č. 233/2016/IAK z dílčího přezkou-
mání hospodaření obce Liptál za rok 
2016

 
- schvaluje IV. změnu rozpočtu obce 

Liptál na rok 2016

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
na rok 2017 podle rozpočtového pro-
vizoria až do doby schválení rozpoč-
tu obce

- schvaluje předběžné rozpočtové 
opatření k rozpočtu za rok 2016 pro 
operace, které vzniknou za období 
od 8.12.2016 do schválení rozpočtu 
na rok 2017, bez určení konkrétní 
výše v Kč a přenesení pravomocí 
na starostu obce ke schvalování roz-
počtových změn v těchto případech:

- přijetí a realizace účelově poskytnu-
tých prostředků (dotací)

- změny rozpočtu v důsledku opravy 
účtování

- upřesnění členění dle platné rozpoč-
tové skladby v případech přesunu 
příjmů a výdajů, půjčky, dotace

- výdaje k odvrácení škod, řešení ha-
várií a živelných pohrom, výdaje 
na vyměřené pokuty

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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Nový vánoční strom obce
Mnoho let jsme byli zvyklí vidět 

ozdobený vánoční stromeček před bu-
dovou obecního úřadu. Někteří z Vás 
jste si určitě všimli, že tento strom ne-
byl v moc dobré kondici. Jelikož jsme 
v letošním roce museli v jeho blízkosti 
provést výkopové práce, zjistili jsme, 
že strom je ze všech stran velmi utisko-
ván. Ze spodní strany zasahuje do ko-
řenů stěna bývalého septiku. Dále jsme 
zjistili, že strom byl v minulosti vysa-
zen na dešťové kanalizaci, která vede 
přesně pod ním. Z těchto důvodů jsem 
se rozhodl ke skácení, protože jsem měl 
strach o jeho stabilitu.

Původně jsem také uvažoval o do-
vozu provizorního stromu, tak jak to 
třeba dělala obec Jasenná, protože jsem 

chtěl zachovat původní místo vánoční-
ho stromu. Nakonec jsem ale zjistil, že 
mnohem lepší bude strom „živý“, že 

jeho vzhled bude mnohem lépe vnímán 
veřejností a dětmi, a k tomuto účelu 
byl vybrán smrk v blízkosti památníku 
obětem světových válek. Strom je tva-
rově velmi hezký a myslím si, že po na-
zdobení novými světýlky se Vám bude 
líbit. Stromeček je nazdoben bílými 
světly, aby působil „čistým“ dojmem. 
S přestěhováním stromečku musel být 
také přestěhován dřevěný betlém, který 
k němu nedílně patří.

Závěrem bych Vás rád pozval na no-
voroční ohňostroj, který můžeme 
společně zhlédnout v neděli 1.1.2017 
v 18:00 právě od tohoto nového vánoč-
ního stromečku.

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál

- úhrady pokut, penále daní a daňo-
vých doměrků a odvodů

- proúčtování daně z příjmů právnic-
kých osob

 O provedených rozpočtových změ-
nách v uvedených případech bude 
zastupitelstvo informováno na dalším 
zasedání zastupitelstva obce.

- schvaluje prošetření hospodaření 
na základě zprávy z kontroly příspěv-
kové organizace – Základní školy 
Liptál, okres Vsetín

- schvaluje žádost o zrušení veřejné-
ho telefonního automatu v naší obci 
před budovou obecního úřadu ke dni 
31.12.2016, kterou podala společnost 
Telefonica O2 Czech Republic a.s.

- bere na vědomí informaci
 - o novoročním setkání s ohňostro-

jem dne 1.1.2017 v 18 hodin před 
obecním úřadem

 - o přednášce Trabantem napříč kon-
tinenty, která proběhne v Kulturním 
zařízení dne 9.2.2017 v 18 hodin

 - o vydaných kalendářích na rok 

2017, sestavených z fotek Liptálu 
od pana Josefa Londy

- bere na vědomí ukončení jednání 
ve 20.00 hodin
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Ze Slušovic do Liptálu se lidé nyní dostanou bezpečněji

Poděkování Janu Mrnuštíkovi

Liptál, Slušovice – opatření, jež zvýší 
bezpečnost na silnici mezi Slušovicemi 
a lIptálem, naplánovalo Ředitelství silnic 
Zlínského kraje (ŘSZK). „Projektová 
dokumentace řeší usměrnění a zklidně-
ní silničního provozu mezi Slušovicemi 
a Liptálem pomocí vodorovného a svis-
lého dopravního značení. Úpravy se 
týkají pěti úseků,“ řekl ředitel ŘSZK 
Bronislav Malý.

Prvním je křižovatka, přechod a za-
stávkový pruh u vjezdu do firmy Greiner 
Packaging ve Slušovicích. Silničáři zde 
cestu opticky zúží vyznačením ostrůvků 
pro chodce, upraví chodník a značením 
zdůrazní zákaz zastavení a stání.

V sousední Neubuzi bude mezi kři-
žovatkami omezená rychlost na 70 km 
v hodině, u křižovatek na 50 km/h. 
Přibude také dopravní značení. Podobné 
úpravy čekají také křižovatku se silnicí, 

která vede na Dešnou, a ve Všemině.
V Liptále přibude vodorovné do-

preavní značení a na celé trase pak vo-
dorovné vodidí čáry na krajích silnice 

a souvislá nebo přerušovaná dělící čára 
uprostřed. (mib)

Valašský deník, 
příloha Naše Valašsko, 24.10.2016

V letošním roce proběhla akce, při 
které jsme si společně vysadili nový 
ovocný sad v prostorách za průmyslo-
vým areálem. V rámci tohoto sadu byla 
také postavena nová zvonička s po-
sezením, která slouží návštěvníkům 
k odpočinku a je takovou pomyslnou 
vstupní branou do tohoto nového sadu 
a v budoucnu také vstupem do nového 
environmentálního centra naší obce. 

Díky panu Janu Mrnuštíkovi, Liptál 
251, vznikla tato unikátní stavba, kte-
rá svým vzhledem pomáhá nezapome-
nout na „valašskou“ architekturu. Pan 
Mrnuštík je stavitelem této stavby, a to 
od přípravy materiálu, až po samotné 
postavení zvoničky. Množství hodin, 
které věnoval této stavbě je neuvěři-
telné a je také potřeba říct, že všechny 
práce byly provedeny bez jakékoliv 
finanční odměny. Pan Mrnuštík je ta-
ké autorem všech informačních tabulí, 
které budou umístěny na nové naučné 
stezce Františka Plachého, která začíná 
právě v tomto sadu. Panu Mrnuštíkovi 
patří velké poděkování. Velmi si vážím 

jeho práce, kterou pro obec Liptál dělá.
Poděkovat bych také chtěl panu 

Miloši Žurkovi, Liptál 158, který při-
pravoval spojovací šrouby a také panu 

Josefu Fendrychovi, Liptál 289, který 
připravil tvar zvonu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Děti z liptálské mateřinky se stěhují do základní školy

V Liptále obnovili márnici na hřbitově

Liptál - Do dlouho připravovaného 
a nákladného stěhování mateřské školy 
se pustili v Liptále. Děti se přesunou 
do volného pavilonu v základní škole. 
Zároveň zde vznikají také nové pro-
story pro Základní uměleckou školu 
Morava. Obec tak bude mít všechny 
školské provozy pod jednou střechou.

Budova mateřinky je podle starosty 
Liptálu Milana Dani ve špatném tech-
nickém stavu. Proto vedení vesnice 
přistoupilo k nákladné rekonstrukci 
volného pavilonu ve škole. „Celé jedno 
křídlo  je  potřeba  kompletně  vybourat, 
bude zde nová střecha i nové podkroví. 
Součástí  projektu  jsou  také  venkovní 
a  bezbariérové  úpravy  či  vybudování 
výtahu," přiblížil Milan Daňa.

Náklady na stavební úpravy jsou spo-
čítané na 22 milionů korun. Vesnice si 
na jejich pokrytí musí vzít patnáctimili-
onový úvěr, zbytek doplatí z rozpočtu. 
„Ministerstvo  školství  nám  už  dvakrát 
zamítlo  žádost  o  dotaci. Ale  stěhování 
je  naplánované  už  dlouho,  proto  jsme 
už nečekali," vysvětlil přijetí úvěru sta-
rosta. 

Vedení Liptálu s žádostí o dotaci neu-
spělo, protože se rozhodlo nezvýšit ka-
pacitu školky. Na příspěvek tedy nemě-

la obec nárok. Kapacita školky je nyní 
58 dětí a je maximálně naplněná. Vloni 
zde museli dvanáct dětí odmítnout. 
„Teď  jsou ale  silné  ročníky.  I do první 
třídy  nastupuje  dvacet  dva  dětí," upo-
zornil Daňa. Do základní školy chodí 
nyní celkem 160 dětí.

V Liptále už mají také představu, co 
bude s uvolněnou budovou po mateřské 

škole. Do budoucna zde má vzniknout 
domov důchodců.
„Už nyní máme pro seniory šestnáct 

bytů. Poptávka je však velká a populace 
stárne," řekl starosta. Doplnil, že u bu-
dovy je velká zahrada, kde vznikne par-
čík, je zde také místo pro parkoviště.

Michal Burda, 
Valašský deník, 4.8.2016

Liptál – Do obnovy bý-
valé márnice na hřbitově se 
v červenci pustili v Liptále. 
Objekt v rohu pietního místa 
podle starosty obce Milana 
Dani získal svůj původní 
vzhled do konce prázdnin.

Stavební úpravy stály 
bez daně 370 tisíc korun. 
Pětašedesát procent nákla-
dů pokryje dotace z minis-
terstva pro místní rozvoj.

„Domek dříve sloužíval jako márnice. 
Dnes je využívaný spíše jako sklad ná-

řadí. Stavební úpravy zahrnují obnovení 
střešní krytiny i původních dřevěných 
vyřezávaných štítů a také nová okna. 

V budově jsou dnes rovněž 
toalety, i ty jsou nové," vylí-
čil starosta Milan Daňa.

Součástí oprav je také vy-
budování místa pro odsta-
vení jízdních kol. Obnova 
márnice je druhou etapou 
úpravy hřbitova v Liptále. 
Už předloni zde dělníci 
kompletně rekonstruovali 
chodníky.

Michal Burda, 
Valašský deník 14.7.2016

Foto: Jana Vráblíková, Josef Londa, 
Ondřej Vaculík
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NETŘÍDĚNÝ – zbytkový - ODPAD – POPELNICE - 
PYTLE černá barva (paseky)

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

* 15.12. * 29.12.2016 * První svoz v roce 2017: 12.01.  * 
26.01. * 09.02. * 23.02. atd. 

Umístění barevných KONTEJNERŮ, do kterých lze prů-
běžně odkládat skleněný odpad, papír, plasty, bioodpad:  

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

- v Hořansku na Špici.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍR 
– modré pytle a modré kontejnery

19.12.2016 
16.01.2017 * 13.02. * 13.03. * 10.04. * 08.05. * 05.06. 
* 03.07. * 31.07.  * 28.08. * 25.09. * 23.10. * 20.11. * 

18.12.2017

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASTY 
– žluté pytle a žluté kontejnery

02.01.2017 * 27.02. * 27.03. * 24.04. * 22.05. * 19.06. * 
17.07. * 14.08. * 11.09. * 09.10. * 06.11. * 04.12.2017

 
TŘÍDĚNÝ ODPAD - NÁPOJOVÉ KARTONY 

- Tetra Pack -  oranžové pytle a oranžové popelnice

Svoz odpadu Liptál - 2017
Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů. 

Kartony stlačte, šetříte tak místo.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO – zelené kontejnery „zvon“
Kontejnery jsou sváženy podle potřeby.

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

- umístěn ve středu obce u hasičské zbrojnice.

BIOODPAD – hnědý kontejner
- je umístěn ve středu obce u hasičské zbrojnice a u obchodu 

v Dolansku. Kontejnery jsou sváženy podle potřeby.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - ELEKTROZAŘÍZENÍ - E-BOX
- umístěn u vchodu do Obecního úřadu v Liptále.
Větší elektrozařízení lze domluvit s našimi hasiči.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - BATERIE 
– NÁPLNĚ Z TISKÁREN

 –  boxy umístěny při vstupu na OÚ Liptál

Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů 
ukládali pouze odpad, pro který jsou určeny.

Děkujeme, že třídíte odpad!

S touto frází se setkáváme mnoho let. 
Je vidět, že v třídění odpadu jsme ušli 
již dlouhou cestu. Množství vytříděného 
odpadu stále stoupá a díky Vám se stále 
daří držet poplatek za likvidaci odpadu 
na 300 Kč/osobu/rok. Tak nízký poplatek 
totiž není v širokém okolí a je to dobrá vi-
zitka občanů obce Liptál. Také množství 
odpadů vyhozených v přírodě nebo třeba 
kolem komunikací stále klesá. Jakýkoliv 
odpad je totiž lepší nechat v našem sběr-
ném dvoře než někde v přírodě. Ve sběr-
ném dvoře se po občanech obce Liptál 
nebudou vybírat žádné poplatky.

 Sběrný dvůr je již zkolaudován 
a od 1.1.2017 jde oficiálně do provozu. 
Sběrný dvůr bude zatím otevřen bez 
omezení. Chtěl bych Vás ale požá-
dat, abyste dovezený odpad do sběr-
ného dvora co nejlépe třídili, aby to 
za Vás nemuseli dělat zaměstnanci 
obce. Upozorňuji Vás, že celý sběr-
ný dvůr je pod kamerovým dohledem 
a případné znečištění bude dále řešeno. 
Sběrný dvůr také nenahrazuje dvakrát 

ročně pořádaný sběr 
velkoobjemového 
a nebezpečného 
odpadu, ale slouží 
pouze jako jeho do-
plněk. Obec nemá 
prostory na to, aby 
skladovala všechen 
odpad až do tohoto 
zmiňovaného svozu, 
který nebude ani v budoucnu zrušen.

I v roce 2017 se budeme odpady vý-
razněji zabývat. V příštím roce v létě pro 
Vás připravujeme také kulturní program 
zaměřený na třídění odpadu ve sběrném 
dvoře. Plánujeme také úpravu stávajícího 
sběrného místa v Dolansku u obcho-
du Jednota a také zřízení ještě jednoho 
nového sběrného místa úplně v dolní 
části obce. Cílem totiž je, aby vzdálenost 
ke sběrnému místu byla co nejmenší 
a také vzhled těchto míst s popelnicemi 
byl co nejlepší. Asi v půlce roku by mělo 
být rozdáno 150 ks kompostérů, které 
by Vám měly pomoct hlavně s likvidací 

bioodpadu a popelu ze dřeva. Tyto dvě 
komodity totiž výrazně ovlivňují množ-
ství odpadu v popelnicích. 

V roce 2017 se ale také zaměříme na ob-
čany, kteří odpad netřídí. Připravujeme 
projekt, který zlepší evidenci odpadů. 
V praxi by to mělo znamenat to, že ob-
čané, kteří budou dobře třídit a budou 
mít málo „popelnic“ budou zvýhodně-
ni na poplatku. Naopak občané, kteří 
netřídí, budou muset počítat s vyšším 
poplatkem. Není totiž spravedlivé, aby 
ti, kteří dobře třídí odpady, dopláceli 
na ty ostatní. 
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Třiďme odpad, má to smysl
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Provoz během vánočních svátků:

Cena vodného a stočného 
pro rok 2017

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., oznamuje cenu vodné-
ho a stočného s účinností od 1. ledna 2017.
Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně 15 % DPH
Vodné 39,70 45,66
Stočné 29,40 33,81
Vodné + stočné 69,10 79,47

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané 
pitné vody

- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní 
vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Cena vodného i stočného pro rok 2017 zůstává ve stejné 
výši jako v roce 2016!

VaK Vsetín žádá odběratele, aby NESDĚLOVALI  k 31.12. 
2016  stavy svých vodoměrů, protože budou stanoveny tech-
nickým propočtem.

Více podrobností na www.liptal.cz.

INFORMAČNÍ CENTRUM,
SBĚRNA PRÁDLA, OBECNÍ KNIHOVNA

JSOU ZAVŘENY OD 21.12.2016 DO 02.01.2016 vč.

Důvod: čerpání řádné dovolené zaměstnanců.

Mudr. Hana Blanarčíková oznamuje, že v prosinci 2016 ne-
bude ordinovat 22.12.2016 (čtvrtek) a 23.12.2016 (pátek). 

V neodkladných případech zástup MUDr. Mičulková – 
Poliklinika Vsetín, II. patro, 8 – 11 h.

Mezi vánočními svátky bude ordinace v Liptále otevřena 
29.12.2016 (čtvrtek).

OBECNÍ  ÚŘAD LIPTÁL Ordinace lékařky pro dospělé 
MUDr. Hany Blanarčíkové

PONDĚLÍ 19.12.2016 7:30 – 17 h

ÚTERÝ 20.12.2016 7:30 – 15 h

STŘEDA 21.12.2016 8 - 15 h

ČTVRTEK 22.12.2016 ZAVŘENO

PÁTEK 23.12.2016 ZAVŘENO

PONDĚLÍ 26.12.2016 ZAVŘENO - SVÁTEK

ÚTERÝ 27.12.2016 ZAVŘENO

STŘEDA 28.12.2016 8 - 15 h

ČVTRTEK 29.12.2016 ZAVŘENO

PÁTEK 30.12.2016 ZAVŘENO

Údaje o nezaměstnanosti
v Liptále k 31.10.2016

Evidovaní uchazeči: 53 (46 - srpen 2016).
Podíl nezaměstnanosti: 5,29 % (4,59 - srpen 2016).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Malá Bystřice – 7,28 %, 15 evidovaných uchazečů. 
- nejméně Kladeruby 1,78 %, 6 evidovaných uchazečů.

(Zdroj: Úřad práce)

V pátek 23.12. a 30.12.2016
 MUDr. Garlíková Hana

NEORDINUJE
Ve středu 28.12.2016 NENÍ odpolední ordinace v Liptále.

 Zastupuje Dr. Stejskal a Dr. Dvořáková
 

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

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ
MUDr. Garlíková Hana
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PLÁN  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE  2016

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

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.
cz. O akcích se tak má možnost dozvědět co nejširší okruh li-
dí, získáte tak reklamu. Zasílejte proto plakáty, pozvánky atd. 
na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu zveřej-
ňovány na webových stránkách či Liptálském zpravodaji.

Žádáme všechny zájemce  (pořadatele, organizace, slož-
ky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení 
termínů a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte 

pořádat v dalším roce, vždy nejlépe koncem roku (prosi-
nec, leden). 

Čím dříve zažádáte, tím lepší a lukrativnější termín si mů-
žete vybrat. Akce budou zaneseny do celkového Plánu akcí 
na rok, který bude projednáván na dalším veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce Liptál. 

Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který 
nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jed-

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
každý čt Zumba s Lenkou – začíná – každý čt 18-19 Lenka Ahmed KZ
14.12. st Vánoční besídka DDaZŠ Liptál 15:00 DDaZŠ Liptál KZ
15.12. čt Vánoční besídka ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ
26.12. po Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
01.01. ne Novoroční ohňostroj 18:00 Obec Liptál před OÚ

07.01. so Tříkrálová sbírka 2017 Charita Vsetín, Ř-K církev 
Liptál obec

21.01. so Hasičský ples, před výroční schůze 20:00 SDH Liptál KZ

04.02. so Ples evangelické mládeže 20:00 Mládež ČCE Liptál KZ

09.02. čt Beseda Trabantem kolem světa 18:00 Obec Liptál KZ

11.02. so 1. Dětský valašský bál 14:00 FS Lipta Liptál KZ

11.02. so 73. Valašský bál 20:00 FS Lipta Liptál KZ

18.02. so Myslivecký ples 20:00 Myslivecké sdružení Brdisko 
Liptál KZ

25.02. so Dětský karneval 14:00 MŠ, ZŠ, SR + složky Liptál KZ
04.03. so Soukromá akce – oslava Londovi, Liptál KZ
11.03. so Seminář FS Lipta Liptál KZ
22.04. so Soukromá akce – oslava Gajdošíkovi, Všemina KZ
11.06. ne 30. Dětský (nejen) fóklorní den 10:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA
17.06. so Fotbalový dětský den 14:00 FK Liptál KA

23.06. pá 7. Liptálské slůnění 2017 (VI/2017),
(Tour de Beer) 15:00 Londa Jaroslav, Liptál KA

01.07. so Pivní slavnosti 16:00
-02:00

Tomana Jan, Liptál
Šťastní, Vizovice KA

08.07. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál TJ

29.07. so Myslivecký výlet a dětský den 15:00 Myslivecké sdružení Brdisko 
Liptál Chata MSB

12.08. so 3. Liptálský gulášfest 2017 – 
Liptalanka,1+1 15:00 Obec Liptál KA

24.08.-
28.08.

čt-
po

MFF 48. Liptálské slavnosti 2017
- výstava FoS Lipta Liptál, Obec Liptál

KZ
KA
Obec

20.10.-
21.10.

pá
so Volby do PS PČR - předběžně 14-22

08-14 ČR, OÚ Liptál VZM

26.12. út Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

PLÁN  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE  2017
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Vítání občánků
V neděli 23. října 2016 odpoledne jsme v zasedací místnos-

ti obecního úřadu přivítali osm nových občánků. Slavnostní 
atmosféru navodilo krásné vystoupení Malúšat a doplnil 
proslov pana starosty.

Rodiče se podepsali do pamětní knihy, převzali dárečky 
a využili možnost společně se vyfotit. Přestože věkové slo-
žení nových občánků bylo dost široké, líbilo se to těm, co 
už málem přišli sami i těm narozeným nedávno. Nikdo „ne-
protestoval“ a tak jsme si všichni mohli odnést pocit hezky 
stráveného odpoledne.

A koho jsme přivítali?
Tatiana Stejskalová, Střed
Robin Beránek, Lopuník
Ester Vaculíková, Sadová
Klára Ondruchová, Střed

Adam Kubín, Pusté
Amálie Geržová, Háj
Metoděj Baťa, Střed

Ondřej Bořuta, pod Hranicí

Našim novým spoluobčánkům přejeme především hodně 
zdraví a štěstí, aby je provázely celým životem.

Za Komisi pro občanské záležitosti Eva Krausová
Foto Jana Vráblíková ml.

notlivě a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál, dochází 
tak ale k prodlevě.

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

Dále prosíme všechny vedoucí souborů a složek, aby 
sledovali aktualizovaný plán akcí na webových stránkách 

obce a podle toho si plánovali zkoušky v kulturním zařízení. 
Někdy totiž může dojít k překrytí termínů zkoušek a mimo-
řádných akcí, kterým jsme nuceni dát přednost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

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

Knihovna v Liptále přeje svým čtenářům a přízniv-
cům krásné a pohodové vánoční svátky a šťastný nový 
rok 2017. 

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.info  

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

Alena Malčíková, knihovnice

Prosíme i nadále rodiče našich malých spoluobčánků, 
aby nám chodili své narozené děti přihlásit na obecní úřad, 
jelikož nám všechny změny chodí s velkým zpožděním 
a neúplné a může tak dojít k nepřesnostem a nedostatečným 
informacím pro vítání občánků či pro další číslo zpravodaje.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Jana Vráblíková

Z OBECNÍ KNIHOVNY 
LIPTÁL
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Poděkování občanské komisi
Rád bych zde poděkoval všem čle-

nům Komise pro občanské záležitosti 
při Zastupitelstvu obce Liptál za jejich 
obětavou, záslužnou a vstřícnou práci 
nejen při uspořádání a zajištění tradiční 
besedy se seniory, ale také za jejich 
celoroční práci a volný čas při osobních 
gratulacích našim starším spoluobča-
nům. Jsou to tito členové:

Bořutová Pavla                   
Daňová Marcela         
Geržová Věra
Horká Dana              
Kašpárková Anna
Koutná Jitka, předsedkyně
Krausová Eva, jednatelka           
Miková Zdenka
Mikulcová  Jarmila       

Řehánková Hana     
Švachová Renata       
Tataláková Marie       
Vaculík Vlastimil          
Vráblíková Jana
Žaludková Dagmar

A také samozřejmě velké poděkování 
patří pracovnicím Školní jídelny ZŠ 
Liptál pod vedením Marcely Daňové.

Ing. Milan Daňa, starosta

Posezení se seniory
V sobotu 3. prosince 2016 uspořádala Komise pro občan-

ské záležitosti při ZO Liptál „Posezení se seniory“. 

Ve vánočně vyzdobeném sále kulturního zařízení se sešli 
senioři u výborného občerstvení od kuchařek ze základní 
školy, aby si popovídali se známými při poslechu písní 
v podání paní Jarmily Bilové a jejího Revizorka bandu ze 
Vsetína. Program zahájilo milé vystoupení Malých ogarů 
FS Lipta pod vedením Ing. Ladislava Michálka a Ladi Gerži 
a pan starosta s přípitkem. 

Překvapením večera bylo taneční vystoupení seniorek 
z Jasenné na hudbu „Kalinka“. 

Tradičně se pak při své pouti obcí zastavil Mikuláš se svou 
početnou družinou. Veselí čerti byli tentokrát „přející“ a po-
darovali přítomné kouskem uhlí.  

Za pořadatele věřím, že se všem zúčastněným toto poseze-
ní v adventní době líbilo a příště přijdou zase. Možná příště 
přivedou i své sousedy nebo jiné seniory. Rádi Vás všechny 
uvidíme a těšíme se na Vás.

Za Komisi pro občanské záležitosti Eva Krausová
Foto: Josef Londa
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Kalendáře Liptál 2017 pana Josefa 
Londy jsou již k prodeji na OÚ Liptál:
- nástěnný kalendář – různé části 

obce z ptačí perspektivy, velikost A3, 
cena 120 Kč

- stolní kalendář – foto z akcí a dě-

ní v obci, velikost A5, cena 40 Kč. 
Stolní kalendáře obdržel každý rodin-
ný dům v obci zdarma.
Pokud máte zájem, dlouho neotálejte, 

počet výtisků je omezen. 
Jana Vráblíková

Výstava Jana a Jan Kobzáňovi  - 
Valašsko naše malované

Výstava Josef Bartoloměj Král

Kalendáře Liptál 2017

Výběr z díla malířského rodu 
Kobzáňů je k vidění v Galerii Stará 
radnice na Horním náměstí ve Vsetíně. 
Návštěvníci si prohlédnou obrazy, 
grafiky a sklomalby malířky Jany 
Dočkalové-Kobzáňové a jejího otce, 
malíře a spisovatele Jana Kobzáně. 
V Galerii Stará radnice budou vysta-
vené malby a dřevoryty ze sbírky Jany 
Dočkalové-Kobzáňové a nově zrestau-
rované, dosud nevystavené kresby 
a grafiky z 30. a 40. let ze sbírky Marka 
Kalince. Jedním z nejrozměrnějších 
vystavených obrazů je Huculská svat-
ba. Dílo měří asi 2,7 metru na délku 
a 1,8 m na výšku. 

Výstava potrvá do 30. prosince 
2016.    (Valašský deník 14.11.2016)

Foto z otevírání výstavy Kobzáňů 
v Liptále při příležitosti Liptálských slav-
ností v srpnu 2016, Jana Vráblíková.

Valašské Meziříčí 
– Galerie Muzeum řeznictví 

– do 15. února 2017

Nezaměnitelná osobitost malířské 
tvorby Josefa Bartoloměje Krále (1950) 
je dokladem poctivého přístupu k ře-
meslu a hluboké pokory, která jeho 
uměleckou tvorbu provází. Procítěné 
a přitom nesentimentální krajiny niter-
ných a meditativních světů jsou výsled-
kem autorova hledání, které má svůj 
jasný směr a duchovní rozměr. 

Ačkoliv je autor rodem z Hané, pev-
ně zakořenil jak lidsky, tak i umělecky 
ve valašských kopcích v Liptále, kde 
v současnosti žije a tvoří na „Pustém 
kopci“. Má za sebou řadu autorských 
výstav. Akademického vzdělání dosá-
hl na Univerzitě Tomáše Bati v oboru 
Výtvarné umění a kresba. Autor stu-
doval soukromě také u ikony valašské 
krajinné malby Karla Hofmana.

Hluboká symbolika a cesta pozná-
ní provází autorův originální styl za-
ložený na kontrastech. Řád chaosu 
a symbolika bodu charakterizující au-
torovu tvorbu především dvou dekád. 
Výstižně hodnotí malířův přístup slova 
PhDr. Lubomíra Piperka: „Meditativní 

a filozofická malba Josefa Bartoloměje 
Krále není ani malba abstraktní a není 
to  ani  kdysi  módní  „kosmické  umě-
ní“.  Ve  své  podstatě  se  dotýká  našeho 
konkrétního  života,  poukazuje  na  du-
chovní  potřeby  naší  civilizace. Dotýká 
se  obtížného  bodu  v  lidském  myšlení, 
vztahu mezi věčným a časným, božským 
a hmotným, osobním a neosobním.“

Výstava v galerii Muzea řeznictví 
představuje průřez aktuální tvorbou 
Josefa Bartoloměje Krále. Autora na-

daného živelným malířským projevem, 
který přenáší své vize na obrazy častěji 
špachtlí než štětcem. Schopnost lyrické 
a satirické zkratky provází také autoro-
vu vlastní tvorbu básnickou a písnič-
kářskou, která patří k celkovému obrazu 
umělcova ryzího přístupu ke svobodě 
tvorby a její opravdovosti bez kompro-
misů a líbivých gest. 

Představení výstavy ve Valašském 
Meziříčí, listopad 2016

Foto Valašský deník M. Burda
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

LEDEN – ÚNOR – BŘEZEN 2017
60 let
leden  Marková Drahomíra, Háj
únor  MUDr. Stupavská Kateřina, Hluboké
  Všetičková Dagmar, Sadová
  Dostálová Věra, Háj
březen  Všetička Jaroslav, Sadová

65 let
leden  Malčíková Růžena, Helštýn (Kanada)
únor  Gerža Jan, Pod Hranicí
  Mrnuštík Jan, Dolansko
březen  Ondrašíková Štěpánka, Dolansko

70 let
leden  Řehánková Jaroslava, Střed
únor  Smilková Dana, Střed
  Valchářová Věra, Výpusta

75 let
leden  Šimková Marie, Hořansko
únor  Tomanová Vlasta, Na Špici
březen  Čala Karel, Na Hranici

80 let
leden  Mikulcová Rosalie, Dolansko
březen  Černotová Ludmila, Střed

81 let
leden  Slezáková Štefánia, Dolansko
  Mikulcová Jarmila, Hořansko
únor  Čermáková Dobromila, Střed

82 let
únor  Mrnuštík Jan, Dolansko

83 let
leden  Zgarbová Marie, Střed
březen  Žůrek Miloslav, Dolansko

85 let
leden  Zívalová Jiřina, Dolansko
únor   Mrlina Zdeněk, Hořansko
březen  Kachtík Jan, Kopřivné

86 let
leden  Kulíšková Jiřina, Hořansko
únor  Mrnuštíková Jarmila, Hořansko  

87 let
leden  Vaculík Jan, Na Špici
  Čurdová Zdeňka, Střed
únor  Hruška Jaroslav, Hořansko

88 let
únor  Sládečková Vlasta, Dolansko
  Freund Eduard, Sadová

89 let
březen  Mikešová Františka, Střed 

91 let
únor   Kovařčíková Anna, Háj

95 let
leden  Řeha Josef, Na Hranici

97 let
leden  Vychopňová Ludmila, Lopuník

98 let 
únor  Smilek Josef, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘIHLÁŠENÍ
říjen Čižmařová Lenka, Beránek Robin, 

Lopuník
 Janota Miroslav, Škurňův dvůr
listopad Sichlerová Milena, Sichler Zdeněk, 

Škurňův dvůr
 Ondrašíková Štěpánka, Ondrašík Alois, 

Dolansko

SŇATKY
Nemáme informace o žádném sňatku.

ODHLÁŠENI 
říjen Koutný Luděk, Dolansko
listopad Kursa Oto, Dolansko
prosinec Tománek Ondřej, Lůžko

NAROZENI
Od srpna se podle dostupných informací 

nikdo nenarodil. 

ÚMRTÍ 
listopad Gojná Anna, Hořansko
 Obadalová Jiřina, Sadová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONICE

Omlouváme se za případné nepřesnosti, jelikož se nám 
stále nedostává některých informací změn v pohybu oby-
vatelstva. Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - sňat-
ky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, 
abychom je mohli přesně zanést do evidence obyvatel 
a mohli z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další 
zpravodaj apod. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková

e-mail: obec@liptal.cz, 
tel.: 571 438 074, fax: 571 424 785.
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Vzpomínky

Dne 5. listopadu 2016 jsme si připomněli 
5. výročí úmrtí pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná manželka Františka, dcera Iva s vnučkou Ivou 
a syn Zdeněk s manželkou Hanou a vnukem Zdeňkem.  

Dne 21.12. 2016 vzpomeneme 6. smutné 
výročí, kdy od nás odešel pan  

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná dcera Pavla a dcera Hana s manželem a vnuk 
Zdeněk.

Vzpomínky jsou trvalejší
nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky však zůstanou.

Dne 7. listopadu 2016 uplynulo 10 let, co 
jsme se rozloučili s naší maminkou a babič-
kou, paní

Julií Řezníkovou z Liptálu č. 342.

Dne 24. listopadu 2016 uplynulo 20 let 
od úmrtí našeho bratra, pana

Karla Řezníka z Domašova 
(Běla pod Pradědem).

Dne 4. ledna 2017 uplyne 30 let, co jsme 
se rozloučili s naším tatínkem a dědečkem, 
panem

Františkem Řezníkem z Liptálu č. 342.

S láskou a úctou stále vzpomínají rodiny Řezníkovy, Tomšovy, 
Pečenkovy a švagrová Irena.  

Odešel od všeho, co měl rád,
aniž stačil někomu sbohem dát.

Dne 2. ledna 2017 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí pana

Jaroslava Hajtra z Liptálu, 
později ze Lhoty u Vsetína.

Stále na něj s láskou vzpomínají manželka Ivana, syn Lukáš 
s přítelkyní, dcera Michaela s manželem, vnuk Adam, sestry 
Anna a Dana s rodinami.

V roce 2016 nás opustili 
tito naši spoluobčané:

Je země mrtvých 
a je země těch, kdo žijí   
a mezi nimi láska 
to je most
který všechno přetrvá
a všemu dává smysl.

(T. Wilder)
20. ledna ve věku 86 let 
  pan Josef Vychopeň z Výpusty.

  8. února ve věku 48 let 
  pan Josef Mrnuštík ze Sadové.

  1. března ve věku 86 let 
  paní Marta Šimarová z Hořanska.

  9. března ve věku 76 let 
  paní Anežka Kneblová z Dolanska.

14. března ve věku 89 let 
  paní Julie Vaculíková ze Sadové.

10. května ve věku 82 let 
  pan Jan Kovařčík ze Špice.

30. června ve věku 77 let 
  paní Anežka Mrlinová z Hořanska.

9. července ve věku 81 let 
  pan Josef Obadal z Dolanska.

24. srpna ve věku 71 let 
  pan Josef Gerža z Špice – Háje.

  9. října ve věku 83 let 
  pan Jaroslav Laža z Dolanska.

16. října ve věku 90 let 
  paní Božena Kovářová z Hořanska.

14. listopadu ve věku 84 let 
  paní Anna Gojná z Hořanska.

29. listopadu ve věku 91 let 
  paní Jiřina Obadalová ze Sadové.

Všem pozůstalým a jejich rodinám  
vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 8. ledna 20174 tomu bude 25 let, co nás 
navždy opustil pan

Jaroslav Zeťák z Liptálu č. 142.

Vzpomíná manželka Anna a dcery Hana 
a Iva s rodinami.
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ČCE LIPTÁL Bohoslužby o vánočních svátcích

Pravidelný sborový program ČCE Liptál

Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb v evangelickém sboru v Liptále 2016

11.12.2016 neděle 3. adventní neděle, bohoslužby v sále - farář Bronislav Czudek ze Vsetína Dol. sboru 10 h

11.12.2016 neděle Nešpor ve Lhotě s Večeří Páně 14 h

18.12.2016 neděle 4. adventní neděle, bohoslužby v sále 10 h

18.12.2016 neděle Dětská vánoční besídka v kostele 17 h

24.12.2016 sobota Štědrý den, bohoslužby v kostele 20 h

25.12.2016 neděle Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 h

31.12.2016 sobota Silvestr, bohoslužby v kostele 17 h

01.01.2017 neděle Nový rok, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 h

Staršovstvo liptálského sboru 
Vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách

i na dalších sborových setkáních.

Všem členům sboru i občanům děkujeme za všechnu vaši 
podporu, za vaše modlitby, práci, službu, za vaše příspěvky, 
díky kterým můžeme fungovat! Bůh ať Vám žehná a mno-
honásobně vám všechno ve vašem životě vynahradí.

Všem přejeme požehnaný advent 
a pokojné a radostné Vánoce,

přejeme Vám Boží i lidskou blízkost.

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání 
vyprošuje

Tomáš Němeček, kurátor             Mária Jenčová, farářka 

Pondělí: 12:35 náboženství na ZŠ pro menší děti 1.skupina

Úterý:    19:00 nácvik sborového zpěvu

Středa:   9:30 setkání maminek a dětí na faře

Čtvrtek: 12:35 náboženství na ZŠ pro menší děti 2.skupina

Čtvrtek:  16:00 biblická hodina

Čtvrtek: 19:00 setkání střední generace (co druhý týden)

Sobota 16:00 
– 

18:00
tělocvična pro mladé

Sobota: 17:30 konfirmační cvičení

Sobota: 18:30 setkání mládeže

Neděle: 10:00 bohoslužby (od 4.12. – ve sborovém sále),
Nedělní škola pro děti na faře

„Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem 
dobré vůle.“ 

                                Lukáš 2,14

Drazí přátelé, 

začal nám Advent. A i když toto období každý proží-
váme po svém, přesto bychom měli prožít i ten skutečný 
Advent, to je čekání na druhý Kristův příchod a očekávání 
na Hospodina. 

Jenomže čím více čekáme na materiální věci, tím méně 
čekáme na duchovní dary. Když se však z Vánoc vyprázdni 
jejich poselství, tak už to nejsou Vánoce křesťanské, ale 
pohanské. Pán Ježíš nepřišel na tento svět jenom, aby nám 
nosil dárečky, ale aby za nás zemřel na kříži. Aby nám vrátil 
ztracený ráj. Aby nás přivinul k sobě, do své náruče, kde 
jsme v bezpečí. Přišel, aby byl naším Dobrým Pastýřem, 
který nás stráží a nikdo nás nemůže vyrvat z Jeho ruky! Toto 
je to pravé poselství Vánoc.                                                                          

Žijeme v pohnuté době, v době světových válečných kon-
fliktů. Ale mimo těchto velkých válek jsou zde i malé války, 
mezi lidmi… A do toho přichází Pán Ježíš a praví: „Pokoj 
vám!“ A andělé zpívají: „Pokoj lidem dobré vůle!“ Kéž i my 
otevřeme svoje srdce pro dobrou Boží vůli, kéž do něho 
vpustíme Boží lásku a zakusíme Kristův pokoj, který nám 
tento svět dát nemůže, ale nemůže nám ho ani vzít.                                                                          

Přeji Vám pokojné, radostné a požehnané Vánoce!
Vaše Mária Jenčová

Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE 
v Liptále naleznete na www.liptal.evangnet.cz.

Zde naleznete i zpravodaje Farního sboru ČCE v Liptále, 
které shrnují a informují o dění ve sboru.

Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 Liptál 8
Mária Jenčová, farářka, tel.: 739 558 115
Tomáš Němeček, kurátor – tel.: 603 274 012
Blanka Vaculíková, pastorační pracovnice – tel.: 731 335 865  
Číslo účtu: 1112200858/0300                                                                                                                         
Mail: liptal@evangnet.cz web: www.liptal.evangnet.cz
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Vzpomínka na Jiřího Dobiáše

Legenda mezi legendami: doc. Ing. Jiří Dobiáš, Csc.

Dne 27. 10. 2016 po krátké nemoci 
zemřel v Praze náš dlouholetý známý, 
doc. Ing. Jiří Dobiáš, CSc. 

Pan Jiří Dobiáš, ačkoliv nebyl místní 
rodák, měl velmi vřelý vztah k naší ob-
ci. Od raného mládí zde pravidelně na-
vštěvoval svoji babičku, vdovu po bý-
valém faráři. Později zde začal jezdit 
i se svou manželkou Miladou a třemi 
dětmi. Pravidelně se účastnil nedělních 
bohoslužeb v místním evangelickém 
kostele, o jehož stavbu se významnou 
měrou zasloužil jeho dědeček, farář 
Bohumil Dobiáš. Během víc než půl 
století, co navštěvoval Liptál, zde získal 
velký okruh přátel. Při jedné z posled-
ních návštěv (19.6.2016) se také zúčast-
nil setkání místních seniorů v sborovém 
sále ČCE, kde spolu s ostatními vzpo-
mínal na dobu dávno minulou.

Vzpomínáme na něj jako na srdeč-
ného člověka, vynikajícího vypravě-
če s obrovským rozhledem, znalostmi 
a životní moudrostí. Nikdy se nechlu-
bil svou kariérou. Jak významné aka-
demické tituly pan Dobiáš za svou 
svůj život obdržel, jsme se dozvěděli 

v podstatě až z úmrtního oznámení. 
O jeho výjimečném charakteru hovoří 
také jeho kolegyně z fakulty Šárka 
Krčílková: „Chtěli jsme Dobíka, jak 
jsme mu říkali, zachytit. A tak jsme ho 
přemluvili k natočení portrétu Cesta 

Jiřího Dobiáše. Nebylo to s ním vůbec 
jednoduché, protože při své skromnosti 
nechtěl o sobě mluvit. Když jsme mu 

pak film pouštěli, říkal, že to přece mě-
lo být  o výuce, a ne o něm. Ačkoli jsme 
se snažili to utajit, nějak se domákl, že 
se na natočení dokumentu dělala sbírka. 
Poslední půlrok se mě snažil přesvěd-
čit, ať mu dám seznam všech lidí, kteří 
na film přispěli, že jim ty peníze přece 
musí vrátit. Nechtěl zůstat nikomu nic 
dlužný a nechtěl pochopit, že jsme to 
přece dělali pro sebe.“ 

Pan Jiří Dobiáš se dožil úctyhodného 
věku 95 let. Celý svůj život zasvětil 
práci na České zemědělské univerzitě 
v Praze – Suchdole, kde ještě letošní 
letní semestr vedl výuku. Významnou 
měrou se také zasloužil se o vznik 
a fungování dětského tábora Sluneční 
zátoka ve Vráži u Písku. Dokument 
mapující jeho bohatý profesní a sou-
kromý život můžete zhlédnout na we-
bové adrese https://www.youtube.com/
watch?v=-pkNEQaE57k.  

Poslední rozloučení se konalo v úz-
kém rodinném kruhu v Praze. Na přání 
pana Dobiáše budou jeho ostatky ulože-
ny na hřbitově v Liptále.

S úctou vzpomínají známí z Liptálu  

Rozhovor s doc. Ing. Jiřím Dobiášem, 
CSc., při příležitosti jeho 90. naro-
zenin pro univerzitní noviny ČZU. 
6. únor  2011 

Na Fakultě lesnictví a dřevařství se 
v kabinetu 064 skrývá Legenda všech 
legend ČZU. Doc. Ing. Jiří Dobiáš, 
který nedávno oslavil již své 90-té na-
rozeniny, nám ochotně poskytl rozho-
vor o tématech dřívějších i dnešních.

Nedávno jste oslavil úctyhod-
nou devadesátku, co Vás stále žene 
do učení, co Vás na tom baví? 

Podívejte se, dvě věci. Člověk ne-
stárne, pokud pracuje a to zejména 
duševně, to je důležité. Za druhé jsem 
v běžném životě školy, učím, zkouším, 
čili jsem si zastavil život v určitém 
stádiu, ve kterém to pořád pokračuje. 
Také  je tu otázka zdravotní, všechno je 
málo platné, pokud člověk není fit a to 
je nezbytný předpoklad proto, že člo-
věk v devadesáti může ještě přednášet 
a zkoušet tři nebo čtyři předměty. Takže 
je to kombinace těchto věcí.

Jak dlouho učíte? 
Od roku 1947 na ČVUT jako asis-

tent, poté na Zemědělské škole od ro-

ku 1952. Nejdříve v Dejvicích, a pak 
když se stěhovala Zemědělka, tak 
jsme se jako katedry stěhovali s ní. 
Učil jsem nepřetržitě do svých 66 let, 
pak jsem byl jako technický referent 
na rektorátu, měl jsem na starosti vý-
stavbu rekreačních zařízení a letního 
dětského tábora. V mých osmdesá-
ti letech mě děkan povolal zpátky 
do práce, protože přednášející náhle 
zemřel. V pátek mi zavolal, jestli 
můžu pomoci, ale říká mi, že problém 
je, že je to v pondělí a jsou to tři před-
měty. Já jsem řekl, že to nevadí, a že 
tedy přijdu. Tak jsem začínal zase učit 
a od té doby tady učím, ne už na plný 
úvazek.

Co všechno učíte? 
Teď momentálně učím mechaniku 

zemin na lesnické fakultě společně s fa-
kultou životního prostředí, oboje dál-
kaře, takže 4 ročníky. Na fakultě život-
ního prostředí jsou tyto dva předměty, 
krajinářství a vodohospodářství.

Jak byste porovnal studenty dříve 
a dnes, je tu nějaký posun? 

Posun k horšímu, znalosti studentů, 
jak středoškolské, tak vysokoškolské 

jsou na horší úrovni, podepisuje se 
na tom také zkrácení výuky na vysoké 
škole. Za nás se vypisovalo 48-52 ho-
din, dnes se zapisuje 22 hodin. Kvantitě 
se dává přednost před kvalitou. Škola 
byla dřív podstatně menší, bylo víc 
času na práci se studenty, teď je to vel-
kovýrobna s přirozeně podstatně nižší 
úrovní.

   Jste považován za jednu z ikon 
Zemědělské univerzity, jak to vní-
máte? 

Protože mě tady lidé znají. Z les-
nické fakulty jsem všechny učil a jak 
říká profesor Kovář: „My už jsme tak 
staří, že není už ani vidět, kdo koho 
učil.“

 Také jsem četla, že znáte všechny 
rektory a děkany a většinu jste prý 
učil. 

No, lesáky jsem učil, s kolegou ex-
rektorem Hronem jsem byl ve výboru, 
takže se známe dobře. Nového rektora 
znám jen tak, jak jsme tady stavěli 
bytové jednotky pro školu. Děkana 
Grose jsem učil, děkana Ročka jsem 
učil, jen Podrázský je z Brna, ten mi 
unikl.
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 Prý jste dokonce vyměřoval areál 
České zemědělské univerzity, na řep-
ném poli? 

No, to bylo totiž tak. Nevím, kdo 
s tím přišel tenkrát, ale bylo to tak, že 
investor je povinen vytyčit pro stav-
bu předpoklady, čili vykolíkovat trasy. 
Ministerstvo zemědělství tudíž na stav-
bu, která byla v plánu, najala Průmstav. 
Ten pak řekl, že na to nestačí, a že 
nemůže zahájit práce. Ten trik byl chyt-
rý, protože tím okamžikem by stavba 
z roku 1960 sklouzla a nemusela být 
zajištěna v plánu pětiletky. Takže rektor 
se obrátil na našeho děkana s tím, že 
je potřeba, aby technici, co jsou tady 
u nás (byli jsme tenkrát tři), pomohli 
s vytyčením. Ti dva to tenkrát odmítli, 
takže jsem nastoupil já. Přijel jsem 
na Suchdol a tady byla jen řepná pole. 
No a začal jsem podle dokumentace 
vyměřovat, vytyčil jsem pro práci asi 
tři čtvrtiny infrastruktury – komunikací 
a toho, co je pod zemí. Dostal jsem se 
k tomu vlastně jako přes ten rektorský 
problém.

Pak mi třeba řekli, že tady bude kabel 
na zásobování, který nevíme přesně, 
kde je, ale víme, že ho budeme křižo-
vat. Pak jsem také třeba šel a jak jsem 
dával ty kolíky, tak za mnou šel bagr 
a ty kolíky mi vyhazoval. Začátky byly 
docela tvrdé. To vedení jsem pak musel 
udělat ručně. Tři roky jsem dělal vyty-
čovací práce. Pracoval jsem, jak bylo 
třeba. Tři dny jsem v Dejvicích učil a tři 
dny jsem byl na stavbě tady v Suchdole. 
Když práce skončily, tak mi řekli, že 
venku už mě nepotřebují, ale že bych 
měl převzít stavbu agronomické fakulty 
za investora. Tam byl největší problém, 
že z peněz na vybavení laboratoří se na-
koupila jen polovina toho, co mělo být, 
takže jsem převzal stavbu za investora. 
Byl jsem na té stavbě opravdu doma.

Byl jste s projektem, který jste 
vytyčoval, spokojen nebo byste něco 
změnil? 

   Bylo pár věcí, co jsem odmítl udělat. 
Takhle třeba parovod, který chtěli vést 
obloukem. Já jsem podal návrh, aby ho 
narovnali. Bohužel to bylo zamítnuto 
z titulu, že by z pohledu od sv. Matěje 
vadila jedna roura. Skončilo to velmi 
špatně, protože neodborný vedoucí vý-
topny napustil napoprvé do parovodu 
plný tlak páry, což byla chyba, proto-
že to měl nejdříve temperovat, jelikož 
vzniká velké pnutí. A tohle pnutí vy-
hodilo parovod přesně v místech, které 
jsem odmítl vyměřovat. Jinak ostatní, 
areál funguje, takže co jsem vytyčil, 

to funguje. Kdo umí, umí a všechno 
zvládne.

 Také jsem slyšela, že jste pro školu 
nakupoval nějaké geodetické přístro-
je. 

Tenkrát na katedrách měla být mate-
riálně technická vybavenost. Já, abych 
jí udržel na úrovni, jsem tenkrát vzal 
své peníze, že někam pojedu. No a jez-
dil jsem takhle každý rok na veletrhy 
do Lipska, to bylo okno do západní 
techniky, protože všechny přední ev-
ropské firmy tam vystavovali. Firma 
ZEISS a další. Tam jsem byl pravi-
delným návštěvníkem, takže jsem se 
podíval a zajistil pro školu přístroje 
na technicko-optické měření. Předtím 
se měřilo jen opticky – úhlově výškově 
jsme nivelovali. Takže to byla revoluč-
ní záležitost, dovezl jsem dva přístroje, 
což bylo dost extra. Vybavení bych 
řekl, že je i teď dost na úrovni. Studenti 
jsou vybaveni pro to, co studují, moc 
dobře. Nestudují tady přímo geodézii, 
takže jim seznámení se stroji určitě 
stačí.

Jak jsme dělali různé jiné rozhovo-
ry, častokrát jsme slyšeli, že by bylo 
skvělé mít na ČZU golfové hřiště. Co 
si o tom myslíte? 

Golfové hřiště nikdy v žádných plá-
nech nebylo a myslím, že na to není 
prostor. Ve výstavbových plánech jsou 
všechny prostory, které byly volné, 
už zastavěné. Třeba ten velký prostor 
před ekonomickou fakultou je už ně-
kdy od šedesátého roku zastavěný další 
plánovanou budovou. Takže ono, co je 
teď volné, nemusí být volné v perspek-
tivním plánu. Nerealizoval se třeba spe-
ciální pavilon s laboratořemi na záření. 
Ten byl celý škrtnutý. Měla tu být ve-
terinární nemocnice na krajské úrovni. 
Navíc golfové hřiště potřebuje velký 
prostor. Tam kde je prostor, tam máme 
teď arboretum, které je pro zemědělce 
určitě důležitější než golfové hříště. 
Škola si musí rozhodnout, co je pro ni 
důležitější. Myslím, že sportovní areál 
je tady dobrý, máme i krytý bazén, 
který prosadil rektor Kudrna namísto 
původně plánovaného otevřeného ba-
zénu. Máme novou i tartanovou dráhu. 
Myslím si, že je to pro studenty i vyu-
čující naprosto dostačující.

 Co víte o slunečních hodinách ved-
le Provozně ekonomické fakulty? 

Dle zákona je projekt "umělecké dí-
lo", takže projektant musí udělat ně-
jakou stavbu, která podpoří umělecký 
dojem, jakási umělecká daň. Navíc ani 
ty hodiny nefungují, protože tam chybí 

tyč, která měla vrhat stín, zbyly tam jen 
ty jehlany. První projekt vypadal úplně 
jinak.

Jak se dostala zemědělka z Dejvic 
na Suchdol? 

To tenkrát vláda rozhodla, že Praha je 
příliš přeplněná a že v ní zůstane jen to, 
co doopravdy musí. No a zemědělská 
škola není to, co tady musí být. Bylo 
tudíž rozhodnuto, že si rektor má najít 
místo a vláda mu to zaplatí. Z nabíd-
nutých lokalit byl vybrán Středočeský 
kraj, který nabídl těsně na hranici Prahy 
50 ha nebo i víc, pokud by bylo potře-
ba. Původně to i v Suchdole bylo na-
plánováno jinak. Projektant vymyslel, 
že by škola byla hned na náměstí a do-
tvářela jeho druhou část a byla by hned 
na zastávce. Architekti to odmítli, že to 
je příliš v centru, a že by to mělo být 
spíše v prostoru, takže se to posunulo. 
Původně měl být areál podobný ČVUT, 
aby se student lehce od zastávky hned 
všude dostal.

 Co si myslíte o problému s nedo-
statkem parkovacích míst v areálu 
univerzity? 

Parkovací místa v době projektu roz-
hodně nebyla plánována pro tolik aut. 
Už tenkrát by musely být udělány širší 
komunikace. Parkovací místa tady sko-
ro nebyla navržena, pouze před men-
zou. Veškeré nové parkování je dodě-
láváno mimo plány. Mění se naprosto 
poměr mezi betonem a zelení. Navíc 
si myslím, že stavět parkovací místa 
v době, kdy nemáme pořádně místa 
v posluchárnách je neuvážené.

Máte nějakou zajímavou historku 
se studenty? 

Musím říct, že jsem byl vždycky ná-
ročný učitel, takže se mnou moc zábavy 
nebylo. Naučil jsem je, takže pak dobře 
uměli. Je důležité, aby učitel svoje stu-
denty dobře vedl, často se zapomíná 
na to, jak je důležitá praxe na škole. 
Studenti by měli mít možnost získat 
potřebné znalosti včas a v potřebné kva-
litě. Aby se také naučili, že všichni jsou 
součástí fungujícího mechanismu. Jinak 
si třeba pamatuji, jak se před válkou 
uklidily všechny věci do sklepa, protože 
budovu používali vojáci, no a po válce 
se zase zpátky všechny věci musely bě-
hem chvíle odnosit zpátky, aby se stihlo 
začít s výukou včas. Všechno si to dělali 
studenti a nikdo nemohl protestovat. 

Měl byste nějaký vzkaz pro stu-
denty? 

Studenti by měli využít možnosti, 
jaké tady mají, aby se něco naučili. 
Protože já ještě v devadesáti učím, 
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Adventní koncert

mám skvělý základ ze své střední 
a vysoké školy, která se dřív studovala 
úplně jinak. My jsme třeba nedělali 
všechny zkoušky v jednom období, 
ale na každou jednu zkoušku byl jeden 
měsíc. Vždycky jsme dostali program, 
co se máme naučit. Jednou jsem při-
šel za profesorem a ptal jsem se ho, 
jak mám zvládnout zkoušku, když 
přednášku na to máme až na konci se-

mestru a on mi na to řekl, že tam mám 
napsanou literaturu a ať to zvládnu 
samostudiem. No byla na to jen 500-ti 
stránková knížka německá, ale bylo 
tam všechno, takže já už jsem se pak 
ani nepotřeboval na nic ptát. Výuka je 
jako stavba, je nutné mít základy, pak 
se dělají stěny a teprve pak střecha.

Jaký je Váš názor na klecový chov 
drůbeže? 

To bohužel nemůžu posoudit, není 
to můj obor, ale určitě jsou to chudáci, 
když jsou v takhle malých klecích.

  
Autor: Lenka Vorlíčková

ZDROJ:  http://www.izun.eu/zivot-
na-suchdole/370-legenda-mezi-legen-
dami-doc-ing-jiri-dobias-csc

Odpoledne první adventní neděle jste 
stejně jako v předešlých letech mohli 
strávit v příjemném prostředí liptálské-
ho evangelického kostela, zastavit se, 
rozjímat a navodit si předvánoční nála-
du při poslechu vánočních písní a koled 
na adventním koncertu. 

Těch, kteří si ten čas udělali a do kos-
tela přišli, bylo opravdu hodně, sjeli se 
z širokého okolí. Plný kostel návštěv-
níků mohl slyšet krásné melodie v po-
dání mládežnického souboru Zvonky 
dobré zprávy z Kateřinic a Ratiboře, 
dětské cimbálové muziky Kuráž míst-
ní pobočky Základní umělecké školy 
Morava a ženského pěveckého sbo-
ru Rokytenka, který doprovázel Jakub 
Vaculík na cimbál a Pavel Kovář 
„Tabásek“ na kytaru. 

O tom, že se koncert líbil, svědčil 
dlouhý potlesk posluchačů, jejich spo-
kojené a usměvavé tváře, slova chvály 
a díků za navození sváteční pohody. 
Za všechny účinkující chci za tato krás-
ná slova poděkovat a ještě jednou všem 
popřát klidné dny adventu, láskou napl-
něné Vánoce a do nového roku hlavně 
hodně zdraví. 

Hana Vaculíková
Foto: Josef Londa, Jana Vráblíková
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VÁNOČNÍ  RADOSTŘ-K CÍRKEV LIPTÁL

Bohoslužby v ŘK  kostele o Vánocích a na Nový rok 2017
24.12.2016 sobota Štědrý den 20:00 h

25.12.2016 neděle Slavnost Narození Páně 08:50 h

26.12.2016 pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 08:50 h

31.12.2016 sobota Na Silvestra: Poděkování za uplynulý rok
a prosba o Boží pomoc do nového roku    15:00 h

01.01.2017 neděle Nový rok: Slavnost Matky Boží, Panny Marie,
Světový den modliteb za mír 08:50 h

Většina lidí má velkou radost 
z Vánoc, na které se již dlouho předtím 
připravuje. Převážně se soustřeďují 
na hmotnou stránku, zatímco duchov-
ní obsah uniká. Navíc nás to du-
chovní ani příliš nezajímá. Člověk má 
vzácnou vlastnost, že všechno obrátí 
vzhůru nohama. Začíná to v peřince 
a neustává ani ve zralém věku. Tak to 
udělal i s Vánocemi. Co přišlo v bídě 
a nedostatku, tak z toho udělal orgie 
nadbytku, prostě „show“. Vánoční ra-
dost se měří počtem kaprů, dárků, 
vánoček, cukroví a lihovin, tedy ná-
kupem a spotřebou. Radost si chceme 
koupit, jen věci a zábava. Stačí nám 
show, kterou předvádí televize. Řada 
pitomých vtipů, povykující pohledné 
dívky, vystrkující na lidi všechny části 
těla, hlavně spodní, mnohadecibelová 
hudba… Pak má člověk hlad, žízeň 

a nudí se ještě víc než předtím. Mnozí 
si pak povzdechnou – to je nuda!

Skutečná radost ze svátků, o níž nám 
křesťanům jde, je ve skutečnosti, že 
vtělení je pravda, že v Kristu dostalo 
všechno – od vesmíru až po lidstvo 
a jednotlivce – smysl, naplnění a mož-
nost dovršení. Člověk už není sám, 
náhodný tvoreček bez naděje, žijící pár 
let na nepatrném vesmírném prášku – 
planetě Zemi.  Je člověkem, který žije 
pro Boha a s Bohem. 

Narodil se nám Kristus Pán je pravda. 
Že se narodil chudý a bezmocný, je 
sympatické a pro křesťanskou existenci 
poučné. Že se vyplnila odvěká touha 
lidí po Bohu dosažitelném, srozumitel-
ném a zakusitelném (protože lidském), 
je požadavek lásky. Toužím se Kristu 
podobat a v něho se proměňovat.

Je-li ve mně Kristus a já v něm, 
pak postupně odpadnou všechny pro-
blémy, vítězím v životě (nesu svůj 
kříž), mám budoucnost. A to je paráda! 
Tohle je důvod k pravé vánoční radosti. 
Mám-li v sobě Krista, prožívám v sobě 
předchuť nebe. Nebe není nic jiného 
než dokonalá jednota Boha a člověka. 
Nezáleží na tom, zda padám únavou 
z podnikání, nebo z dětí a rodiny. Díky 
Kristu jsem přesně tím, čím chce Bůh, 
abych byl. Navraťme se ke svým křes-
ťanským kořenům, ať máme budouc-
nost a můžeme opravdově, autenticky 
prožít tyto Vánoce.

Požehnané, ve víře a lásce proži-
té nadcházející sváteční dny s plností 
Božího požehnání v novém roce 2017 
přeje

P. František Kuběna SJ

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 
7. ledna 2017. V tento den budou – tak jako každý rok – 
procházet obcí skupinky koledníků. V každé skupince bude 
jeden dospělý člověk, pověřený Charitou Vsetín s průkazem, 
který opravňuje ke koledování. Prosíme, abyste přijali ko-
ledníky opět laskavě jako posly pokoje a všech lidí v nouzi 
a v těžké životní situaci. Předem děkujeme za solidaritu 
s potřebnými, otevřená srdce a štědrost. 

P. František Kuběna SJ, farář

Doplnění a informace z dopisu Charity Vsetín: V letoš-
ním roce 2016 se díky obětavým koledníkům a štědrým 
dárcům podařilo Charitě Vsetín shromáždit celkovou část-
ku 980 384 Kč, z toho v Liptále 17.569 Kč. Všem dárcům 
upřímně děkujeme.

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také:
- DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč 

– Charita z každé DMS obdrží 27 Kč.
- odesláním finančního daru na účet České Charity: 

6600822/0800.
František Kuběna, administrátor farnosti 

(Foto 2016 František Migdal)

Tříkrálová  sbírka  2017
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HALLOWEENZe Základní školy Liptál
Žáci 9. třídy se rozhodli předvést 

svoje schopnosti, dovednosti a talent 
a připravili nejen pro své spolužáky ak-
ci Halloween, což je anglosaský lidový 
svátek, který se slaví 31. října, tedy den 
před křesťanským svátkem Všech sva-
tých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. 

Děti se oblékly do strašidelných kos-
týmů, ve kterých absolvovaly připra-
vené hry a vlnily se v rytmu hudby při 
diskotéce. Nakonec se ti nejstatečnější 
vydali na stezku odvahy. 

Žáci 9. třídy

V pátek 25. 11. 2016 se naše škola 
proměnila ve Vánoční dílny. Ze cvičné 
kuchyňky se linula vůně perníčků, ve tří-
dách se stříhalo, lepilo, barvilo, napicho-

valo a zdobilo. Na celou školu se snesla 
předvánoční atmosféra (a taky spousta 
stříbřenky a třpytek – paní uklízečky by 
mohly vyprávět). Výsledkem společného 

Vánoční dílny

Děti besedovaly s příslušníky Městské policie Vsetín

snažení pak byly krásné vánoční dekorace 
určené k prodeji na sobotním Adventním 
jarmarku. A že se dětem opravdu poved-
ly, dokazuje i to, že na jejich prodejních 
stolech zůstal zakrátko jen bílý ubrus.      
              Mgr. Andrea Střelecká

V prvním říjnovém týdnu navštívili 
první až třetí třídu příslušníci Městské 
policie Vsetín. Děti s napětím očekávaly, 
co jim tato návštěva přinese. 

Mluvčí městské policie žákům ukázal, 
jak poznat pravého příslušníka policie. 
Děti si také mohly prohlédnout donuco-
vací prostředky, které jsou základní výba-
vou každého strážníka. Ze třídy se ozýval 
smích, když někteří skončili v poutech. 
Jeden žáček prohlásil: „Můj táta s po-
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licisty závodil a vzali mu řidičák.“ Tak 
pozor na to! Už taky známe, jak funguje 
kamerový systém, výcvik policistů a asi-
stence pořádkové jednotky při hokejo-
vých utkáních. Nejvíce dotazů zaznělo 
k tématu odchytu zvířat. Policisté mají 

zkušenosti nejen s odchytem psů, koní, 
ale i sov, žáb a exotických hadů.

Druhou vyučovací hodinu jsme se 
zaměřili na bezpečnou jízdu na kole. 
Zopakovali jsme si pravidla silničního 

provozu a v praxi jsme si vyzkoušeli, jak 
správně nosit helmu. Tak doufám, že pra-
vidla budeme dodržovat a vždy šťastně 
dojedeme domů.

Už se těšíme na další návštěvu. 
Mgr. Jana Ildžová

Letos se naše škola již podruhé 
účastnila celorepublikové soutěže 
s názvem Bobřík informatiky. Vše se 
odehrálo ve dnech 7. - 11. 11. 2016. 
V celkovém počtu 71 792 žáků základ-
ních a středních škol se neztratili ani 
mladí informatici z naší školy.

V kategorii Benjamin (6. a 7. tří-
da) exceloval s celkovým počtem 160 
bodů Filip Fojtík z 6. třídy. Dalšími 
úspěšnými řešiteli, kteří dosáhli stano-
veného minima 150 bodů, jsou Jakub 
Sommer ze 7. třídy se 156 body a Josef 
Koutný se 152 body, také ze 7. třídy.

V další kategorii Kadet (8. a 9. tří-
da) byl nejúspěšnější Michal Vašička 
z 9. třídy. Podařilo se mu získat nád-
herných 205 bodů. Za ním se umístili 
jeho spolužáci: Adéla Zlatanovičová  
se 193 body, těsně za ní Eva Šťastná 
se 192 body, Nela Bařinová, Radek 
Daňa, oba se 173 body, Matěj Sátora 
se 172 body, Pavel Jeřábek se 170 bo-
dy a kategorii uzavírá Anna Mrlinová 
z 8. třídy se 168 body.

Celkové výsledky a testy z minulých 
let si mohou zájemci najít na stránkách 
www.ibobr.cz. 

Všem více i méně úspěšným žákům 
děkujeme za reprezentaci školy a gra-
tulujeme jim k dosaženým výsledkům. 
Příští rok v listopadu opět BOBRU 
ZDAR!

Mgr. Jana Machovská

Bobřík 
informatiky
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25. 10. jsme vyrazili s paní učitelkou 
na Vartovnu v rámci našeho školního 
Dne stromů. Počasí bylo „nádherné“ – 
každou chvilku přeprchalo. Ale to nás 
nezastavilo, přesto jsme se na Vartovnu 
nadšeně vydali. Po cestě jsme se museli 
vyrovnat s nemilosrdnými přírodními 
podmínkami. Paní učitelka zvolila ra-
ději cestu lesem než po asfaltce a s ne-
smírným zájmem pozorovala každý 
lísteček, hříbeček a kamínek, co jsme 
v lese našli, a snažila se tento zájem 

probudit i u nás. Když jsme konečně 
došli na rozhlednu Vartovnu, rozhled 
nás moc nepotěšil – místo okolní kra-
jiny jsme viděli hlavně mlhu. Na zpá-
teční cestě jsme plnili různé úkoly – 
obkreslovali kůru stromů, absolvovali 
dechová cvičení, vyplňovali pracovní 
listy. Den jsme si všichni moc užili.“ 
(Adéla Zlatanovičová a Nela Bařinová, 
9. třída)

Žáci ZŠ Liptál
Foto: archiv školy

Děkuji panu Miroslavu Řezáčovi 
za poskytnutí finančního daru ve vý-
ši 3 000,-- Kč, který byl plně využit 
na akci Halloween pořádanou žáky 
9. třídy nejen pro žáky naší školy, ale 
i pro děti z místního dětského domova 
a okolních obcí.

Děkuji Spolku rodičů a přátel 
Základní školy Liptál za pomoc a fi-

nanční podporu při organizaci škol-
ních i mimoškolních akcí, stejně jako 
za vstřícné chování a ochotu.

Děkuji všem rodičům, kteří mě vel-
mi mile překvapili množstvím a kva-
litou výrobků určených k prodeji 
na Adventním jarmarku. 

Mgr. Hana Burdová

Blíží se Vánoce. Pravé kouzlo Vánoc 
není v nakupování drahých dárků a už 
vůbec ne v neshodách, stresu a v nervo-

vání. Kouzlo Vánoc se nachází v lásce, 
v přátelství, v porozumění a v rodinném 
kruhu  svých  blízkých  a  přátel,  kde  si 
váží  jeden  druhého,  bere  je  s  úctou, 
rozdává lásku, úsměv, štěstí. 
Ať  už  vám  tento  rok  přinesl  cokoliv 
špatného  –  bolest,  smutek  či  žal  z  od-
chodu  blízkých  a  přátel,  nebo  jste 
zakoušeli  různé  problémy  se  zdravím 
a napadaly vás různé myšlenky, že se to 
nedá vydržet a byli jste na pokraji svých 
sil,  vždycky  se  najde  důvod,  proč  žít 
a bojovat a nenechat se zlomit a srazit 
na kolena. 
Vždycky  si musíte  říct,  že  brzy  bude 

líp,  a  jděte  za  svými  sny  a  touhami, 
mějte v sobě spoustu síly, lásky a důvo-
dů rozdávat úsměvy a štěstí. Radujte se 
z maličkostí - z vůně květin, z vycháze-
jících  hvězd,  ze  zpěvu  ptáčků. Najděte 
v sobě sílu překonat všechny problémy, 
smutky  a  bolesti,  při  kterých  ztrácíte 
pevnou půdu pod nohama. 

Přejeme  Vám,  abyste  potřebnou  sí-
lu,  lásku,  štěstí  a  energii  měli  nejen 
o Vánocích,  kdy  k  sobě mají  lidé  blíž, 
ale po celý příští rok. 

Někdy  nám může  být  smutno,  někdy 
můžeme hledět do černé vody     a pře-
mýšlet, že to vlastně dál nejde. Ale kdy 

V úterý 25. října jsme si celoškol-
ním projektovým dnem připomněli Den 
stromů. Pro žáky prvního stupně si vy-
učující připravili aktivity ve třídě i ko-
lem školy. Děti poznávaly jehličnany 
a listnáče, řešily hádanky o stromech, 
tvořily herbáře, psaly stromům přání, 
sázeli náletové stromky nebo vytvářely 
třídní strom. Žáci a učitelé druhého 
stupně se nezalekli nepříznivého po-
časí a vyrazili do přírody – do Obory, 
Hluboké, na Spálíky nebo na Vartovnu. 
Někteří z žáků se podělili o své zážitky: 
„V úterý jsme šli na krásnou louku. 
Hráli jsme tam samé super hry, i když 
při některých se mi zatočila hlava. 
Samozřejmě nebyl by to školní den, 
kdyby se nezapojil i mozek. Museli 
jsme zapnout paměťové buňky a taky 
použít výtvarný talent. I když nám 
počasí moc nepřálo, nenechali jsme si 
zkazit náladu. Po návratu do školy jsme 
ještě dořešili nějaké maličkosti a zazvo-
nil školní zvonec a projektu byl konec! 
(Lucka Mikšíková, 6. třída) „V úterý 

Děkuji Obci Liptál za poskytnutí do-
tace nad rámec schváleného rozpoč-
tu ve výši 11 500,-- Kč na realizaci 
projektu Osvětová činnost ZŠ Liptál. 
Z této dotace jsme zakoupili přenos-
ný dataprojektor, který nám nebude 
sloužit jen ve výuce, ale i při našich 
mimoškolních akcích.

Den stromů

PODĚKOVÁNÍ
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V neděli 27. listopadu jsme rozsví-
tili na adventním věnci první svíčku. 
V předvečer ADVENTU, v sobotu, 
jsme rozsvítili vánoční strom a betlém 
v naší obci. Slavnostnímu okamžiku 
předcházel již tradiční školní Adventní 
jarmark, který připravil Spolek rodičů 
a přátel Základní školy Liptál, Základní 
škola a Mateřská škola Liptál s podpo-
rou obce.

Vzhledem k rozsáhlému programu 
i předpovědi dobrého počasí jsme již 
podruhé zvolili Kulturní areál obce. 
Na jarmarku proběhl benefiční prodej 
výrobků dětí mateřské a základní školy, 
který se těšil velkému zájmu a děti tak 

na své školní i mimoškolní aktivity zís-
kaly více než 40.000 Kč. Součástí byl 
i prodej adventních a regionálních vý-

jindy než  o Vánocích je čas    na zázra-
ky? Čas na to znovu se najít?  Nečekejte 
Santa  Clause  ani  Ježíška.  Ale  možná 
půjde  kolem...  člověk?  A  dá  vám  ten 
nejkrásnější dárek...
Přichází  vánoční  čas.  Přichází  čas 

naděje,  čas  napjatého  očekávání,  čas 

vkládání  velikých  nadějí  v  to,  co  nás 
přesahuje, čas čekání na zázrak…
Kolik podob má předvánoční očeká-

vání,  kolik  podob má naděje! Dívejme 
se dál před  sebe, do budoucnosti,  roz-
jímejme,  mysleme  na  druhé  a  chtějme 
je  potěšit.  Překročme  zatuchlý  práh 

nesnášenlivosti, jež nad námi nesmí zví-
tězit, a přejme druhým jen to nejlepší. 
Krásné  vánoční  svátky  plné  pohody, 

milých úsměvů a klidu, do nového roku 
hlavně zdraví a jen to nejlepší přejí žáci 
a  zaměstnanci  Základní  školy  Liptál, 
okres Vsetín.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Liptál
Školní Adventní jarmark

vzhledem k probíhajícím stavebním 
úpravám v ZŠ Liptál NEBUDE v pro-
sinci 2016 probíhat keramické tvoření. 
Uvidíme se tedy v dílně opět v lednu 
2017, v obvyklých i náhradních ter-
mínech. Prosím, poznačte si do kalen-
dáře: 
16. 1. 2017 plánované tvoření 
23. 1. 2017 náhradní tvoření za prosi-
nec 
30. 1. 2017 plánované tvoření 

6. 2. 2017 náhradní tvoření za prosinec 
Následující termíny již podle plánu. 
Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. 
Přeji všem hezké, klidné svátky a pře-
devším hodně zdraví v novém roce 
2017. 
Petra Pilná, vychovatelka a vedoucí ke-
ramické dílny ZŠ Liptál, okr. Vsetín 
Petra Pilná, vedoucí keramické dílny 

ZŠ Liptál 
Foto Petra Pilná

robků a návštěvníci si tak mohli pořídit 
Lukášovy šité hračky, textilní výrobky, 
trdelníky, med, vánočky, frgály, fair-
tradovou kávu, čokoládu a čaje, jmelí, 
adventní dekorace, ozdoby do vlasů, 
kozí sýry a mléčné výrobky, ovoce 
i sušené plody.

Pro děti připravila školní družina 
a maminky tvořivé dílny. K pravé 
adventní atmosféře přispěly koledy, 
Andělská pošta i bohaté občerstvení. 
K páté hodině jsme vypravili z areálu 
zvonečkový průvod, který tentokrát za-
plnil celý chodník od areálu až k vánoč-
nímu stromu. Následovalo zpívání ko-
led dětí základní školy s paní učitelkou 
Gajdošíkovou, pozdrav pana starosty 
Ing. Milana Dani a společné rozsvícení 
vánočního stromu a betlému. A kdo se 
dobře díval, viděl, jak z oblohy spadlo 
i pár sněhových vloček.

Pro všechny keramiky: Ze školní družiny
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Děkujeme učitelům obou škol, školní 
družině i jídelně, rodičům a vedení obce 
za přípravu a pomoc. Veškerý výtěžek 
z akce jde do pokladny Spolku na roz-
voj dalších školních a mimoškolních 
aktivit našich dětí. Další společnou akcí 
bude zimní pohádkový karneval v ne-
děli 26. února.

Za pořadatele 
Iva Koutná

Foto: Josef Londa

Spolek rodičů a přátel Základní 
školy Liptál, z.s. Kontaktní adresa: 
srpsliptal@seznam.cz  Aktuální infor-
mace a pozvánky na akce najdete 
na Facebooku.

Že čas rychle běží, to již všichni 
víme, ale tentokrát nám to od začátku 
školního roku uběhlo obzvlášť rychle. 
Asi i díky tomu, že jsme před se-
bou stále měli nějakou akci, a k tomu 
si venku užívali příjemné podzimní 
počasí. Právě to nám však nepomoh-
lo při pouštění draků, a bez větru se 
Drakiáda příliš nevydařila. Lepší efekt 
snad měl Dětský bazárek, který před 
zimou ve školce uspořádaly maminky.

Skupina nejstarších dětí již absolvo-
vala kurz předplavecké výuky a všech-
ny děti se vystřídaly v keramické dílně, 
kde pod vedením paní Petry Pilné vyrá-
běly vánoční dárečky pro rodiče. 

Ve třídě starších se pod vedením 
ing. Radima Přímala začaly děti sezna-
movat s angličtinou, která je od začátku 
školního roku součástí Školního vzdě-
lávacího programu. 

V říjnu viděly děti ve školce dvě 
pohádky a jeden hudební pořad a po-
stupně se připravovaly na velkou akci – 
vysazování Obecního ovocného sadu. 

Získávaly vědomosti o stromech a je-
jich plodech, kreslily, vyráběly a jinak 
tvořily. Však i výzdoba nového altánu 
přímo při výsadbě byla jejich práce. Již 

teď se všechny těší, jak budou  chodit 
do sadu pozorovat  stromky a těšit se 
na jejich plody.

Na začátku listopadu jsme ještě usku-
tečnili odkládanou exkurzi na Kozí 
farmu do Vizovic, kde nás překvapilo 
množství přítulných koziček a taky vý-
borná chuť kozího sýru.

Tradiční Lucerničkovou slavnost 
jsme tentokrát uspořádali o den dříve, 
jako bychom tušili, že i Martin přijede 
na bílém koni dřív. Však jsme s lucer-
ničkami pospíchali rovnou k velkému 
ohni, kde čekal poutevník Martin, a jen 
jsme se s ním přivítali, začal padat 
sníh. Martin všem vyprávěl o životě 
lesních zvířat v zimě a každému dítěti 
pak jablíčkem poděkoval za dobroty 
přinesené pro ně. 

Z Mateřské školy Liptál
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Závěr Lucerničkové slavnosti pod 
střechou tanečního kola byl velmi pří-
jemný a nikomu nevadilo, že místo 
sněžení nakonec prší. Všichni využili 
připravené pohoštění a za dětmi přiletě-
li papíroví netopýři s výborným bonbó-
nem. Na diskotéce se svítícími náramky 
se pak sešly všechny děti.  

Adventní slavnost proběhla tradičně 
s vyráběním svícínků ve třídách a pro-
cházením cesty po spirále z chvojí v tě-
locvičně školky. Všechny děti náročnou 
cestu zvládly, donesly své světýlko ro-
dičům a zasloužily si pohoštění připra-
vené z vlastních „zdrojů“.(Bramborák 
z brambor vypěstovaných na školní za-
hrádce a pizzu z hříbků, které našly děti 
při vycházkách do lesa.)   

Po ukončení slavnosti zůstaly ještě 
šikovné maminky ve třídě a tvořily ad-
ventní věnce a svícny.    

A že těch šikovných maminek má-
me ve školce opravdu hodně, potvr-
dilo množství krásných výrobků, kte-
ré v průběhu týdne donesly k prodeji 
na sobotním Adventním jarmarku. 
Díky nim, příjemnému počasí a velké-
mu množství návštěvníků jsme téměř 
všechno prodali a za získané finanční 
prostředky připravíme dětem nějaké 
zajímavé výlety. Hned prvním tako-
vým dárečkem od rodičů bude výlet 
do Galaxie ve Zlíně  (8.prosince).

Někteří rodiče starších dětí se v lis-
topadu zúčastnili zajímavého setkání 
s Mgr. Danou Matějovou z Pedagogicko-
psychologické poradny na Vsetíně, kte-
rá radila, jak děti připravit na úspěšný 
přechod do základní školy. 

V prosinci se rodiče můžou po-
dívat na ukázku Hravé angličtiny 
a od ing. Radima Přímala se dozvědět  
víc o takovém způsobu seznamování 
s anglickými slovíčky.  

Mikuláš tentokrát přinese netradiční 
nadílku. Z finančních darů od rodičů do-
stane každé dítě malou stavebnici a slad-
kost a od Spolku rodičů a přátel Základní 

školy (za dobrou spolupráci) šitou hračku 
a oříšky v pytlíku. V době Adventu po-
jedeme ještě se všemi dětmi do Alceda 
na Vsetíně na „vánoční tvoření“ a ozdo-
bíme stromeček seniorům v penzionu. 

Vánoční slavnost proběhne v před-
posledním týdnu dopoledne s připome-
nutím vánočních tradic a rozbalováním 
dárků pod školkovým stromečkem.

Všem Vám přejeme krásné sváteč-
ní chvíle o Vánocích, a hodně zdraví 
do nového roku.                               

 
Sněhové vločky k zemi se snáší, mráz si 
s okny pohrává, 
chybí už jen pár stran v kalendáři, vá-
noční čas nastává.
Za oknem sype se sněhová nadílka, zá-
clonu provoní anýz a vanilka.

Vánoční koledy zpívají andělé, už 
jsou tu Vánoce, tak ať jsou šťastné 
a veselé.

Za kolektiv mateřské školy 
Eva Krausová

(Foto archiv MŠ Liptál)
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Projektové vyučování – „Vůně světa“

Projektové vyučování 
v DD a ZŠ Liptál

„Naslouchejme si“

Z Dětského domova a ZŠ  Liptál

Každoročně si všichni žáci DD a ZŠ 
Liptál obohacují a zpestřují výuku 
různými druhy projektových vyučo-
vání, během kterých si procvičí, co se 
již ve škole naučili a rozšíří si tak své 
vědomosti o mnoho dalších zajíma-
vých poznatků. 

Tak tomu bylo i ve dnech 24 - 
25.10.2016. Tentokrát se jednalo 
o projektové vyučování provoněné 
kořením, které neslo název „Vůně 
světa“. Žáci při něm využili vědomos-
tí např. z českého jazyka, přírodovědy, 
zeměpisu, informační a komunikační 
technologie a dalších předmětů.

První den se žáci v rámci prezen-
tace na interaktivní tabuli seznámili 
s vybranými druhy koření, které je 
pěstováno a používáno na celém svě-
tě. Hlouběji se však zaměřili na ně-
které státy Evropy (Česká republika, 
Slovensko, Francie a Itálie), ale také 
na koření pocházející ze Severní nebo 
jižní Ameriky. 

V jednotlivých třídách si poté mohli 
vyzkoušet chuť a vůni jednotlivých 
druhů koření a lépe tak poznat jejich 
charakteristické vlastnosti. Na základě 
získaných poznatků si vytvořili vlastní 
prezentaci, společně si zahráli hry 
a zasoutěžili si v poznávání koření.

Druhý projektový den měli žáci 
možnost využít prostor cvičné kuchy-
ně a použít koření při pečení a vaření. 
Společně si okořenili a upekli jablka 
skořicí a badyánem a uvařili zázvo-
rový čaj. Druhou polovinu druhého 
projektového dne vyplnili výtvarnými 
činnostmi, při kterých zjistili, že se dá 
koření využít nejen k vaření a pečení, 
ale také k výtvarným aktivitám.

V závěru listopadu 2016 jsme v naší 
škole uspořádali projektové vyučování 
s názvem  Naslouchejme si. Už podle 
názvu projektu se dá poznat, že se 
jedná o taková témata, jako jsou vzta-
hy, kamarádství, komunikace a další. 
V úvodu projektu jsme si v rámci pre-
zentace prošli mnohá témata, dotkli 
jsme se také závislostí, kouření, zá-
školáctví. Sami žáci se k jednotlivým 
tématům vyjadřovali.

Žáci DD a ZŠ Liptál se aktivně 
a s nadšením zapojili do tohoto pro-
jektového vyučování. Panovala při 
něm příjemná a pohodová atmosféra 

a žáci se po každé těší na další pro-
jektové dny.

Mgr. Hana Václavíková
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Česko-slovenský projekt 
„Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“

Na oddech jsme si zahráli pak hru 
„Pantomina emocí“, kdy jsme pomocí 
pouze mimiky, gest a další možné 
neverbální komunikace, vyjadřovali 
množství emocí. Druhá hra byla pak 
na zdokonalování sociálních doved-
ností a komunikace, kdy žáci měli 
svými slovy vyjadřovat, jak by pora-
dili, když: je kamarád v nouzi, když 
dostane poznámku, když se mu posmí-
vají kamarádi a další a další….

V závěru projektového dne měli 
žáci za úkol vytvořit, namalovat svého 
ideálního kamaráda, spolužáka. Nešlo 
až tak o výtvarné ztvárnění, ale pod-
statné byly jeho možné charakterové 
a jiné vlastnosti. Pedagogové byli 
velmi potěšení, když se mezi požado-
vanými  vlastnostmi objevily takové 
jako: pravdomluvnost, kamarádství, 
pracovitost, umět pomoci a zastat se 
slabšího.

Je důležité, že jsme si připomněli 
správné, čestné jednání, že děti mají 
smysl pro spravedlnost a že i pomocí 
těchto her se zaměřením na sociální 
a komunikační dovednosti jsme se 
pobavili.

Za kolektiv učitelek 
DD a ZŠ Liptál 

Mgr. Eva Solařová

Naše škola se do projektu zapojila 
poprvé a velmi se nám líbil. Garantem 
společného česko-slovenského projektu 
byla Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
spolu se Slovenskou pedagogickou 
knižnicí Bratislava. Každé přihlášené 
české škole byla přidělena partnerská 
škola ze Slovenska. My jsme navázali 
kontakt se Speciální základní školou 
Trstín. Navzájem jsme si vyměnili po-
znatky o našich zařízeních a rovněž 
jsme se domluvili na počtu vyrobených 
záložek, tak, aby každý žák obdržel tu 
svoji.  Potom jsme se s chutí pustili 
do práce. K motivaci jsme využili čet-
bu, práci s říkadly, dramatizaci, sezna-
mování s ilustracemi v knihách apod. 
Hotové výrobky jsme si vzájemně vy-
měnili poštou, spolu s poděkováním 
za spolupráci a fotkami. Naše děti ze 

záložek měly velikou radost a již je 
používají ve svých učebnicích. Dalšího 
ročníku se opět rádi zúčastníme.

Za DD a ZŠ Liptál, Mgr. Koňaříková
Foto: archiv školy

Valašská krajinářská fotografie ztratila velmi významnou 
osobnost. Ve věku 78 let zemřel 30. listopadu 2016 umě-
lecký fotograf Zdeněk Hartinger. Poslední rozloučení se 
konalo 9.12.2016 v kostele svatého Jana Křtitele v Novém 
Hrozenkově.

Byl mimo svou bohatou uměleckou činnost i pravidelným 
vydavatelem kalendářů s kouzelnými fotografiemi, které 
vždy všechny pohladily duši nejen rodilých Valachů, ale 

další a další obdivovatele krásného Valašska doma i v za-
hraničí.

Obec Liptál také dlouhodobě s panem Zdeňkem 
Hartingerem spolupracovala, společně jsme vydali několik 
pohlednic z Liptálu, do svých kalendářů pravidelně zařazo-
val i obrazy z Liptálu, pravidelně k nám zajížděl a mohli jste 
ho potkávat. Děkujeme.

Čest jeho památce!

Obecní úřad Liptál oznamuje zájemcům, kteří by chtěli 
dostávat zprávy z hlášení obecního rozhlasu formou SMS 
přímo do svých mobilních telefonů, nahlaste na obecní úřad 
své telefonní číslo. Popřípadě uveďte, o které zprávy máte 
hlavně zájem.

 
Prostřednictvím SMS by jste dostávali pouze stručná hlá-

šení obecního rozhlasu (prodejci, akce ihned po vyhlášení, 

různá oznámení atd.). Rozesílání zpráv z webu obce zůstane 
ve stejném rozsahu, tzn. bude i nadále rozšířeno o zprávy 
na úřední desce, podrobné pozvánky a plakáty na akce 
apod.

 
Kontakt pro zaslání čísla telefonu:
Tel.: 571 438 074
Email: obec.urad@liptal.cz

Zemřel fotograf valašské krajiny Zdeněk Hartinger

Možnost rozesílání hlášení rozhlasu SMS zprávami
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Výjezdy hasičů v zimním období 
souvisejí převážně s požáry spojenými 
s provozem kotlů centrálního vytápění 
a s dopravními nehodami.

Je-li před topnou sezónou zanedbána 
pravidelná údržba (zařízení na tuhá 
a kapalná paliva se čistí minimálně 
3x ročně, plynová zařízení 1x ročně) 
a kontrola (1x ročně), hrozí uživateli 
kromě požáru i možnost otravy oxi-
dem uhelnatým. Může nastat v případě 
špatně průchodného komínového tě-
lesa nebo poruchou samotného tepel-
ného zdroje. Pro zvýšení bezpečnosti 
doporučujeme instalaci detektorů oxi-
du uhelnatého.  

Také pro snížení rizika dopravní 

nehody v zimním období je důležité 
dodržování určitých pravidel. Např. 
malé průzory v čelním skle nejsou pro 
bezpečný výhled dostačující. Minuta 
navíc na odstranění sněhu nebo ná-
mrazy ze všech oken po celé jejich 
ploše se jistě vyplatí. Nezapomeňme 
také na povinnost používat od 1. lis-
topadu do 31. března zimní pneuma-
tiky. A že pro jízdu na sněhu bychom 
je měli hustit o cca 20 kPa více než 
v létě. S tvorbou náledí je třeba nej-
častěji počítat na mostech, v lesních 
úsecích a ve vyjetých podélných sto-
pách. Odstup mezi vozidly je důležité 
udržovat větší než na suché vozovce 
- minimálně tolik metrů, kolik činí po-

Nejčastější zásahy hasičů v zimním období

HASIČI
Nenadálé požáry 

automobilů v zimě
Teploty klesají pod 0 °C a možná 

během zimy klesnou i pod minus 
dvacet stupňů Celsia. A právě v tomto 
období narůstá počet požárů osobních 
automobilů. Požáry můžou způsobo-
vat silné mrazy.

Ve většině případů se jedná o starší 
automobily, které mohou v mrazech 
začít hořet. Vlivem extrémních mra-
zů se totiž může stát několik věcí 
najednou. Většina aut, která jakoby 
z ničeho nic začnou hořet, jsou star-
šího data výroby. U starších vozidel 
je totiž často kabel instalace veden 
mimo hlavní svazek. Vlivem velkých 
mrazů, dochází k jeho zmrznutí. Čím 
starší izolaci mají vodiče, tím je tento 
plastový materiál křehčí. Snadno do-
jde k praskání či dokonce ke zlomení 
drátu. 

Dalším problematickým místem 
může být stará autobaterie, která mů-
že zmrznout a roztrhnout se a zkra-
tovat.  Při tak velkých mrazech trpí 
kabely v automobilu velkým rozdílem 
teplot. Tepelnou roztažností se při své 
činnosti napínají a v klidu v mrazu 
se pak smršťují. Teplotní rozdíly jsou 
od – 20 °C do + 25 °C. Snadno pak 
dochází ke zkratování elektrického 
obvodu, při kterém se zvýší teplota 
natolik, že okolní plastové materiály 
neodolají a začnou hořet.

Nepodceňte tedy zimní přípravu své-
ho automobilu, a pokud si na to netrou-
fáte sami, nechte si ve specializovaném 
servisu, kromě přezutí kol se zimními 

pneumatikami, zkontrolovat i izolace 
a autobaterii. 

Zdroj: www.fyzmatik.pise.cz

lovina naší rychlosti v km. Mějme také 
na paměti, že teplo ve vytápěném voze 
přispívá k větší únavě a ospalosti, pro-
to je nutný pravidelný přísun čerstvého 
vzduchu.

Pokud přece jen dojde k dopravní 
nehodě, snažte se uklidnit sebe i zú-
častněné osoby. Zhodnoťte situaci. 
Při všech následných krocích dbejte 
na vlastní bezpečnost. Vypněte motor 
a zajistěte vůz proti pohybu ruční 
brzdou či zablokováním kol. Označte 
místo nehody výstražným troj úhelní-
kem a zajistěte dostatečnou signalizaci 
(výstražné osvětlení, reflexní vesty 
apod.). Zjistěte počet zraněných a ori-
entačně posuďte jejich stav v tomto 
pořadí: 1. stav vědomí, 2. dýchání, 
3. rozsah krvácení a další poranění. 
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Zajistěte zavolání odborné lékařské 
pomoci (č. 155 nebo 112) a řiďte se 
pokyny operátora. Pokud je to mož-
né, pomozte účastníkům opustit místo 
nehody a dostat se na bezpečné místo. 
Malý požár se pokuste uhasit ručním 
hasicím přístrojem nebo hasicím spre-
jem, který by neměl chybět ve výbavě 
žádného vozu. Po uhašení oznamte 
požár vozidla na telefonní tísňové lin-
ce 150. V případě, že nejste schop-
ni požár uhasit sami, opusťte vozidlo 
a ihned volejte linku 150.

Závěrem ještě k častým dotazům 
v souvislosti s odklízením a nebez-
pečím pádu sněhu a ledu ze střech. 
Za bezpečný provoz staveb včetně 
střech, zodpovídají majitelé objektů, 
kteří mají zákonnou povinnost starat 
se o svůj majetek tak, aby neohrozili 
zdraví, životy a majetek dalších osob. 
Měli by tedy průběžně odstraňovat sníh 
a led ze střech, aby střešní konstruk-
ce nebyla nadměrně zatížena a nebyli 
ohroženi kolemjdoucí lidé nebo maje-

tek. Je odpovědností majitelů, aby si 
na tuto službu včas objednali soukro-
mou firmu, či technické služby své ob-
ce. Příslušníci Hasičského záchranného 
sboru ČR odstraňují sníh a led pouze 
v případě, že jsou bezprostředně ohro-

ženy životy, zdraví a majetek občanů, 
případně v místech s větším pohybem 
osob (centra měst), na školách nebo 
zdravotnických zařízeních.

Zdroj: www.stop.p13.cz

Vážení spoluobčané, rodiče a děti,
máte v rukou poslední číslo 

Liptálského zpravodaje a stejně tak je 
zde i naše poslední okénko tohoto roku. 
Byl to rok, při kterém jsme sbírali další 
zkušenosti při vedení kroužku, organi-
zovaní akcí a podobně. Smutnou zprá-
vou pro nás bylo, že někteří z našich 
svěřenců nastoupili do jiných kroužků, 
které si vyžadují víc jejich času a tudíž 
už jim nezbývá čas nebo chuť věnovat 
se šachům. Ale na druhou stranu přišli 
jiní, takže zájem o šachy je i v dnešní 
rychlé době, kdy se svět točí jen kolem 
tabletů, chytrých telefonů a her s nimi 
spojených.

V posledním čísle zpravodaje jsme 
vás zvali na šachové klání, které se 
uskutečnilo v sobotu 12. 11. 2016 
v Hospodě U Klesků. Turnaj se povedl 
i přes nízkou účast místních občanů 
a hráčů, takže velice nebylo koho 
postavit proti hráčům z Jasenné a Ústí 
u Vsetína. Celkem se klání zúčastnilo 
21 hráčů + jeden mimo tabulku, který 
byl do počtu, aby ten poslední jen 
neseděl. Hrálo se na 7 kol po 15 mi-
nutách a mnohé zápasy byly strhující 
a plné zvratů. Na jednotlivých hrách 
bylo vidět, jak má kdo natrénováno 
nebo jak mu to pálí a šachově myslí. 
Takže se vyskytly velmi rychlé hry, 
kdy během pár tahů bylo „vymalová-
no“ a bylo slyšet šach-mat. Proti těmto 

rychlým hrám se naopak vyskytly i ta-
kové, kdy na skoro prázdné šachov-
nici bylo oříškem tuto hlášku vyslo-
vit a mnohé partie končily remízou. 
Bohužel pro nás je smutnou zprávou 
to, že se našim hráčům moc neda-
řilo a posty na bedně nám tentokrát 
obsadili hráči z Jasenné a Ústí. Snad 
jen úspěch Milana Čokavce, za první 
místo v kategorii mužů a čtvrté mís-
to Radima Chmelaře (získanou třetí 
příčku uvolnil čtvrtému nejlepšímu 
hráči v kategorii chlapců, protože si 
to opravdu zasloužil) jsou odměnou 
za námi pořádané klání.

Myslím si, že to bylo vydařené sobot-
ní odpoledne, které prověřilo jak nás 
dospělé hráče, tak děti a ukázalo, kdo 
má kde rezervy a slabiny. Každopádně 
se těšíme na další turnaje a setkání s ji-

Šachový kroužek ZŠ Liptál nými hráči a hlavně se těšíme, že se za-
se  v budoucnu sejdeme u nás v Liptále 
u dalšího námi pořádaného turnaje. 
A snad tentokrát ve větším počtu a to 
jak hráčů, tak diváků. Pokud by ně-
koho zajímala výsledková listina, tak 
je k nahlédnutí na internetové strán-
ce http://chess-results.com/tnr248125.
aspx?lan=5&art=1&wi=821 .

Za nás jako organizátory patří 
velký dík všem zúčastněným, Obci 
Liptál za poskytnutou dotaci, Milanu 
Řezníčkovi  z Jasenné za poskytnutí 
výpočetní techniky a programu pro 
zpracování jednotlivých zápasů a v ne-
poslední řadě manželům Kleskovým 
a personálu Hospody U Klesků za per-
fektní obsluhu a výborné občerstvení! 
Děkujeme!

Za Šachový kroužek Liptál 
Radim Chmelař

E-mail srpsliptal@seznam.cz
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Rok 2016 v Liptě
FS Lipta Liptál

Folklorní spolek Lipta má za se-
bou folklorně nabitý rok. Opět jsme 
v Liptále zorganizovali šest již tradič-
ních folklorních akcí (72. Valašský bál, 
seminář pro soubory, 29. Dětský nejen 
folklorní den, 47. Liptálské slavnosti, 
17. Mikulášskou jízdu a Vánoční zpívá-
ní). Většina těchto akcí je podporována 
vaším Obecním úřadem, za což jim 
patří velký dík. 

Během roku jednotlivé skupiny sou-
boru reprezentovaly valašský folklor 

a obec Liptál nejen v České republice 
ale také v zahraničí. Byli jsme pozváni 
na různé akce – slavnosti, festivaly, 
křty, vítání občánků, společenské akce 
pro důchodce a další. Děcka z Lipty si 
zatancovaly na 13 akcích na Moravě 
i na Slovensku. Dospělá složka taneč-
níků a zpěvaček byla pozvána na 13 ak-
cí.  Navštívili jsme reciprocitně soubor 
z Itálie – Petiny. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
členů souboru za jejich aktivní přístup 
při pořádání liptálských akcí. Rodičům 
za to, že své děti vedou k folkloru. 

Vedoucím jednotlivých skupin za obě-
tavou práci a zastupitelstvu obce Liptál 
v čele s panem starostou Milanem 
Daňou za nejen finanční podporu. 
Na závěr bych ráda také poděkova-
la všem sponzorům za jejich podporu 
folkloru v Liptále.

Všichni členové FS Lipta Liptál přejí 
všem občanům nejen Liptálu šťastné 
a veselé Vánoce a úspěšný rok 2017.

Andrea Čalová
Folklorní spolek Lipta Liptál

www.lipta.liptal.cz

Vážená paní Vaculíková,
včera mi bylo ctí a potěšením vy-

slechnout si adventní koncert v jablů-
neckém sborovém domě ČCE. Moc 
Vám všem účinkujícím děkuji za nád-

herný zážitek, byli jste všichni úžasní. 
Moc Vás obdivuji, jak jste se dokázali 
semknout, dát dohromady a vytvořit 
tak krásné pásmo. Skutečně to pro 
mě byl nezapomenutelný zážitek.

Děkuji Vám. Máte můj respekt 
a obdiv.

Přeji Vám hodně štěstí, zdraví 
a soudržnosti při rozdávání radosti.

Jana Brinčeková, 5.12.2016
(Foto Rokytenky z koncertu 27.11. 

2016 v kostele ČCE Liptál J. Londa)

Poděkování Rokytence
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Folklorní spolek Lipta Liptál

VYHLAŠUJE NÁBOR OGARŮ A CÉREK
Přijďte mezi nás

Scházíme se každou středu od 19.30 v Kulturním zařízení Obce Liptál.
S sebou cvičky a převlečení.
Věkové omezení: od 15 let

Kontaktní osoba: Andrea Čalová -  tel. 605 866 620
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Myslivecké PF 2017Myslivci
Padá z oblohy sněhová nadílka,
v dětských očích svítí světýlka.
Za okny zní rolniček hlas,
už je tu opět vánoční čas.

Sejdeme se všichni spolu,
u plného stolu,
v klidu, v pohodě,
v dobré náladě.

I v lese živo je,
zvěř vesele si hoduje.
U krmelců tam je rušně,
srnčí skáče slušně.

Přes sněhovou nadílku,
zajíc skáče čtverylku.
Jelen troubí koledu,
pozor na myslivce z posedu!

I liška mihne se v křoví,
na Štěpána myslivci loví.
Rychle pryč utíkejte, 
do nového roku se schovejte!

Myslivcům u dobrého moku, 
šťastné vykročení do nového roku!

Nejen myslivcům, ale i všem přáte-
lům, kamarádům a známým přejeme 
veselé a šťastně požehnané vánoční 
svátky, příjemné vykročení do nového 
roku 2017 a mnoho osobních, profes-
ních i loveckých úspěchů. 

Myslivosti zdar!   

Miroslava Klubalová, 
kronikářka MS Brdisko - Liptál

Foto: Tomáš Mrlina Na zdraví v novém roce všem přejí myslivci!
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V neděli 30. 10. 2016 proběhla 
úspěšná veřejná výsadba nového ovoc-
ného sadu. Za pěkného počasí bylo 
celkem vysazeno 76 ks nových ovoc-
ných dřevin. Převážně byly vybrá-
ny starší či krajové odrůdy s různým 
způsobem využití a s různou dobou 
zralosti. Okrajově také méně známé 
druhy ovocných dřevin.

Celkem byly vysazeny následující 
druhy a odrůdy:

21 ks  jabloní (odrůdy: Jadernička 
moravská, Vilémovo, Smiřické vzácné, 
Malinové podzimní, Kardinál žíhaný, 
Api hvězdovité, Řehtáč soudkovitý, 
Krasokvět žlutý, Boikovo, Croncelské, 
Watervlietské mramorované)
12 ks hrušní (odrůdy: Máslovka řím-

ská, Muškatelka šedá, Clappova červe-
ná, Hardyho máslovka, Kongresovka, 
Nagevicova a Smolenka)
12 ks  švestek (odrůdy: Stanley, 

Durancie a Čačanská rodná)
12 ks  třešní (Hedelfingenská, 

Droganova žlutá polochrupka, 
Kaštánka)
8 ks oskeruší
2 ks dřín obecný
2 ks moravský sladkoplodý jeřáb
2 ks ryngle (Oulinská renklóda žlutá)
2 ks špendlík žlutý
1 ks moruše černoplodá
1 ks kdouloň
1 ks mišpule velkoplodá

U většiny dřevin je kromě odrůdy 
také zapsáno, kdo je daný den vysa-
dil. Dřeviny dodali vybraní pěstitelé: 
jabloně a hrušně pan Stanislav Boček 
z Hluboké u Kunštátu, oskeruše pan 
Vít Hrdoušek ze Strážnice a ostatní 
dřeviny pan Radim Pešek z Bojkovic.

Nový sad nese jméno Františka 
Plachého, brněnského rodáka, který 
do naší vesnice přišel jako učitel a stal 
se i řídícím zdejší základní školy.

Finance na realizaci sadu se naší 
organizaci podařilo získat od Nadace 
Partnerství a také od obce. Partnery 
akce byli: ČSOP Liptál, Obec Liptál, 
Líska, z.s., MŠ Liptál, SRPŠ a ZŠ 
Liptál. 

Na závěr nezbývá než doufat, že se 
stromy ujmou a bude se jim na novém 
stanovišti dařit. Všem, kteří se na re-
alizaci akce podíleli a zejména těm, 
kteří přišli aktivně stromy vysadit, 
patří velké poděkování!

Fotogalerii z akce můžete vidět na we-
bu obce v záložce Fotogalerie. Krátký 
videozáznam na You Tube Obce Liptál. 

Věra Jašková, ČSOP Liptál
Foto: Josef Londa

Nový ovocný sadČSOP vartovna Liptál
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Hajtrova hrušeň

Krajské ocenění pro liptálskou školu i Český svaz ochránců přírody

V minulém čísle zpravodaje jsme 
představili všechny památné stromy, 
které rostou v naší obci. 

V říjnu letošního roku byl v katastru 
obce vyhlášen další památný strom – 
Hajtrova hrušeň. 

Hrušeň roste ve skupině mladší lini-
ové zeleně na terénní hraně mezi past-
vinami nad žlebem potoka Rokytenka, 
v části obce – V Háji. Jedná se o do-
minantní strom, který vyniká svým 
vzhledem a věkem. Obvod kmene je 
214 cm, výška stromu 8 m, šířka koruny 
7 m a odhadované stáří cca 150 let.

V současné době tak v naší obci roste 
celkem 5 památných stromů.

Ceny za přínos rozvoji environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
ve Zlínském kraji za rok 2016 byly 
uděleny ve čtvrtek 1. prosince na XVI. 
Krajské konferenci o environmentální 
výchově.

Ocenění byla udělena v dese-
ti kategoriích. Nominováno bylo 33 
osobností, škol a školských zařízení 
a projektů.  Hlavní cenu pro osobnost 
EVVO ve Zlínském kraji získala Lenka 
Pavelčíková z Přírodovědného centra 
Trnka při DDM Uherské Hradiště. Cenu 
za celoživotní přínos EVVO v kraji 
získal Miroslav Janík z KOSENKY 
ve Valašských Kloboukách. Ocenění 
získaly paní Petra Pilná ze Školní 
družiny při ZŠ Liptál (kategorie pe-

dagog) a Věrka Jašková z Českého 
svazu ochránců přírody (kategorie 
dobrovolník neziskové organizace).

Petra Pilná, vychovatelka školní dru-
žiny při ZŠ Liptál. Dlouhodobě pracuje 
s dětmi, vede je k úctě k přírodě, všemu 
živému  i  tradicím  a  řemeslům  regio-
nu.  Sama  je  oceněným  regionálním 
výrobcem, http://koberecky.ic.cz/  , byla 
nominována na mistra řemeslné výroby. 
V roce 2014, 2015 i 2016 získala certifi-
kát regionální výrobce podporující míst-
ní  udržitelnou  ekonomiku  ve  Zlínském 
kraji.  Vede  kroužek  keramiky  pro  děti 
školy  i  mateřské  školy  Liptál,  rodiče 
s  dětmi,  dospělé  i  programy  a  kurzy 
tkaní. Aktivně se zapojuje do regionál-
ních  kampaní  a  soutěží.  V  roce  2016 
prezentovala  s  dětmi  svou  celoroční 

práci ve školní družině na V. Žákovské 
badatelské konferenci, kde se jí dostalo 
vysokého ocenění od přítomných peda-
gogů, včetně odborného garanta konfe-
rence, zástupce UP Olomouc.

Ing. Věra Jašková,  neúnavná  inici-
átorka  akcí  v  obci  Liptál,  zejména  při 
výsadbě  stromů  a  péči  o  zeleň  obce. 
V  letošním  roce  vedla  projekt  určený 
na  výsadbu  ovocného  sadu  původních 
odrůd v obci. V rámci projektu vznikly 
i pracovní listy pro děti. Dokáže využít 
své odborné znalosti, kontakty a zapojit 
veřejnost a další složky v obci.

http://www.liska-evvo.cz/doc/cena-
evvo

Mgr. Iva Koutná
LÍSKA, z.s., Vsetín
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Kniha Dvacet let starostou  Napsali nám
Vážení občané, 
srdečně vás zdravím v tomto předvá-

nočním čase a sděluji vám, že stále je 
možnost si zakoupit knihu „Dvacet let 

starostou“ na místech, které byly uve-
deny v minulém zpravodaji. Pro Liptál 
to je Smíšené zboží u Daňů, Jednota 
Liptál střed, obecní úřad,  Informační 

centrum Liptál nebo přímo u Miroslava 
Vaculíka. Bližší informace na http://
ozvenyzivota.cz . 

S pozdravem Miroslav Vaculík

Nazdar Mirku,
trochu opožděně se připojuji k řa-

dě gratulantů, kteří již vyjádřili po-
děkování za knihu „20 let starostou“. 
Přiznávám, že když jsem se na letoš-
ních Slavnostech dozvěděl titul pu-
blikace, byl jsem trochu překvapen. 
původní záměr, o kterém jsme před léty 
hovořili, byl trochu jiný.

S potěšením však konstatuji, že kniha 
nejen navazuje na již známou práci 
„Liptál včera a dnes“, ale doplňuje ji 
a obohacuje o řadu dalších událostí 
a dokumentů, dokreslujících dění a ži-
vot v mé rodné obci po mém odchodu 
v roce 1959. S nostalgií a vzpomínkami 
na dávná léta jsem například četl část 
věnující se období po ukončení Tvé 
školní docházky.

I mně dala vsetínská Zbrojovka, kde 
jsem se i já vyučil frézařem, neo-
cenitelný vklad do budoucího života 
– řád, disciplínu a poctivost v práci. 
Zavzpomínal jsem na mladá léta a ka-
marády, z nichž mnozí již nejsou mezi 
námi, učitele, kteří nám věnovali čas 

Vážený pane starosto, vážení zastu-
pitelé,

zpovzdálí již desítky let pozorně sle-
duji život a dění v mé rodné obci. 
Oceňuji, vážím si a jsem hrdý na úspě-
chy Liptalanů, kterých dosáhli v dávné 
i nedávné minulosti.

Oceněním vedení obce a obyvatel byla 
řada vrcholných a prestižních uznání jak 
na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Do Liptálu se pravidelně vracím a spo-
lu s manželkou se na Valašsko těšily dce-
ry, vnoučata a doufám, že i pravnoučata. 
Zamilovaly si nejen krásnou přírodu 
a krajinu ale i zvyky a tradice, které do-
kážete nadále udržovat a zachovávat.

Při poslední návštěvě „Liptálských 
slavností“ se v oficiálních projevech or-
ganizátorů několikrát zmiňoval záměr 
zrekonstruovat dlouholetou chloubu ves-

Ohlasy na knihu

Pozdrav 
Liptalanům

a trpělivost, přísného pana farář Vališe 
apod.

Obohacením Tvé knihy je i vhodné 
„zakomponování“ řady moudrostí a ci-
tátů našich slavných krajanů a osobnos-
tí, k nimž patří T. G. M., Tomáš Baťa, 
Jan Kobzáň a další. To vše spolu s řa-
dou krásných fotografií obohatilo mé 

vzpomínky na dávné a krásné období 
mého života v Liptále.

Za to vše Ti spolu s manželkou ještě 
jednou děkuji a přeji Tobě, Tvé rodině 
a všem čtenářům hodně zdraví, pohody 
a štěstí v roce 2017.

Dr. František Řezník, 
Dobrovíz, 28.11.2016

nice. „kulturní areál“ v zámeckém parku.
V posledním zářijovém „Liptálském 

zpravodaji“ mne zaujal námět společné-

ho projektu se slovenskou obcí „Pruské“ 
vybudovat v účastnických obcích 
„Přírodní kulturní areály“. Že se jedná 
o velkolepý projekt, spojený s nemalými 
finančními prostředky je zřejmé. A že 
peněz není nikdy dost a je třeba je shá-
nět všemi způsoby je též jasné. Jednou 
z možností, jak alespoň něco získat, 
je založení „veřejné sbírky“ na obno-
vu areálu do jejíhož začátku přispívám 
symbolickou částkou.

Vážené zastupitelstvo, zvažte prosím 
můj námět, jehož záměrem je i to, že 
až se areál, který bude opět jedinečný, 
vybuduje, bude každý z dárců moci s hr-
dostí říci „je to i můj areál“.

Děkuji a přeji Vám pane starosto, 
zastupitelstvu a všem Liptalanům hodně 
zdraví, osobní pohody a štěstí v roce 
2017.

Dr. František Řezník, 
Dobrovíz, 28.11.2016

Foto Jana Vráblíková, LS 2016

Ukázka z knihy.
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Vládl předlouhých 68 let, takže jej 
generace našich předků považovaly 
málem za nesmrtelného a neuměly si 
nikoho jiného na trůnu ani představit. 
Proto když František Josef I. před sto 
lety – 21. listopadu 1916 – zemřel, byl 
to začátek konce habsburské monar-
chie. Uprostřed vřavy 1. světové války 
zmizel poslední svorník, který držel 
starobylou říši pohromadě.

Bylo to velice pěkné, jsme velice 
potěšeni. Tuto zdánlivě banální větu 
pronášel císař a král František Josef 
I. pokaždé, když během své dlouhé 
vlády navštívil nějaké vystoupení, vý-
stavu nebo otevření nové budovy či 
technického zařízení.

Řadu Čechů tehdy panovníkův ste-
reotypní styl a úřednicko-byrokratický 
obzor dráždil. Dnes, sto let po jeho 
smrti, bychom za tak střízlivé, neut-
rální a solidní vystupování hlavy státu 
byli bezmála vděčni. A podobně pozi-
tivní hodnocení převládá s odstupem 
času i ohledně celé éry jeho vlády.

U kolébky české demokracie
František Josef I. (*1830) nastoupil 

na trůn v bouřlivém revolučním roce 
1848 a prvních dvanáct let se snažil 
obnovit centralistický absolutistický 
systém. Už v roce 1860 však Říjnovým 
diplomem otevřel cestu k zavedení 
konstituční monarchie. A v roce 1867, 
rok po prohrané válce s Prusy, do-

konce souhlasil s rakousko-uherským 
vyrovnáním.

Ačkoli Češi a vůbec slovanské ná-
rody v monarchii svou autonomii ne-
prosadily, snažil se František Josef I. 
pomocí lavírování, průtahů, ústupků 
i kompromisů o zachování národnost-
ního a politického smíru. Bylo přede-
vším jeho zásluhou, že tak nesourodý 
stát držel pohromadě, fungoval de fac-
to jako parlamentní liberální demokra-
cie – a dokonce hospodářsky nevídaně 
prosperoval. (František Josef I. také 
zahájil 15. května 1891 Jubilejní vše-
obecnou výstavu v Praze, nad níž 
měl patronát. Prahu navštívil například  
i v roce 1907.)

Například v letech 1894–1914 vzrostl 
v Rakousku-Uhersku národní důchod 
více než sedmkrát! A ani v roce 1914 ne-
byla na obzoru nějaká hospodářská krize 
– ekonomiku evropských zemí potopila 
především sama první světová válka.

„Češi se sice dovolávají svých demo-
kratických tradic, nejsou však ochotni 
přiznat, že kolébkou jejich demokratic-

Vsetín 7.11.2016 - Obyčejná valaš-
ská cérka Jarmila Šuláková. Tak zní 
název nové knihy Josefa Petrů o beze-
sporu nejznámější valašské folklorní 
zpěvačce.

Kniha, která v těchto dnech spatřila 
světlo světa, je vůbec první publi-
kací o životě Jarmily Šulákové (87), 
královně lidové písně. Za Jarmilou 
Šulákovou přijela představit knihu ta-
ké Silvie Hrachová, manažerka kapely 
Fleret, se kterou zpěvačka spolupraco-
vala dlouhých sedmnáct let. 

Kromě popisu života na Valašsku 
a také cest Jarmily Šulákové do cizi-
ny přináší kniha mnohá překvapení. 
„Udivilo mě, jaká je Jarmila dobrá 
básnířka," prozradila Hrachová, která 
se s královnou lidové písně zná tři-
náct let. Přepisy básní, které Šuláková 
psala svým milovaným a nejbližším 
přátelům, jsou součástí publikace. 
„Taky jsem netušila, že Jarmila v mlá-
dí ovládala přes šedesát tanců," dodala 
Hrachová. 

Vůbec první kniha o Jarmile Šulákové 

začala vznikat v březnu tohoto roku. 
„S přípravou autorovi pomáhala sama 
Jarmila a její dcera Zuzana," vysvětlu-
je Silvie Hrachová.

Literární dílo vyšlo v nákladu pěti 
tisíc kusů 1. listopadu. „K dostání je 

v českých i slovenských knihkupec-
tvích," upozornila Silvie Hrachová. 
Koupit ji bude možné také na koncer-
tech kapely Fleret.

Autor: Barbora Čandová
Zdroj: Valašský deník, internet

Před 100 lety zemřel císař a král František Josef I.

Přečetli jsme za vás:    

Obyčejná cérka Jarmila Šuláková, v knize jako 
zpěvačka i básnířka
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Z Valašského deníku 21.11.2016:

kých a parlamentních zkušeností byla 
právě říše, jíž vládl František Josef I.," 
připomíná historik Jiří Pernes.

Válka započatá roku 1914 ovšem 
naplno odhalila veškeré slabiny mo-
narchie. Především rostoucí závislost 
na Německém císařství, ale zejména 
léta neřešené vnitropolitické rozpory. 
Na ty už stárnoucí monarcha neměl 
sílu.

Válka započatá roku 1914 naplno 
odhalila veškeré slabiny monarchie.

Stařec zlomený popravou bratra 
(Maxmilián v Mexiku v roce 1867), 
sebevraždou jediného syna (Rudolf 
v roce 1889), zavražděním manželky 
(Alžběta v roce 1898) či zabitím ná-
sledníka (František Ferdinand d'Este 
v roce 1914) rezignoval na sklonku 
svého života na jakékoli změny. Stát 
řídil doslova silou vůle, houževnatým 
vykonáváním úřednických povinností. 
Stal se zkostnatělým symbolem stabi-
lity a neměnnosti, čímž však vzbuzo-
val u obyvatel monarchie čím dál větší 
úctu. A to i mezi Čechy.

Smrt patriarchy
S prodlužující se světovou válkou si 

František Josef I. si nejspíš uvědomo-
val, že napadení Srbska Rakouskem-

Uherskem byl fatální omyl. Existují 
důkazy, že chtěl boje ukončit nejpoz-
ději na jaře 1917. „Příští jaro s tou-
to válkou bezpodmínečně skončím. 
Nechci, abychom zcela a beznadějně 
zašli," měl říci v létě 1916 svému 
křídelnímu pobočníkovi Albertu von 
Marguttimu.

Na to už mu ale nebyl dopřán čas. 
V druhém listopadovém týdnu toho 
roku onemocněl šestaosmdesátiletý 
vladař zápalem plic. Nebylo to poprvé, 
ale tentokrát byla situace vážná, takže 
byli povoláni členové rodiny včetně 
následníka trůnu Karla a jeho man-
želky Zity. Přes vysokou horečku se 
císař snažil normálně úřadovat, seděl 
u stolu, vyřizoval akta, vstoje přijímal 
návštěvy.

Teprve 21. listopadu odpoledne byl 
nucen ulehnout, přesto svému komorní-
kovi Eugenu Ketterlovi řekl: „Nejsem 
se svou prací hotov, zítra mne vzbuďte 
o půl čtvrté ráno jako obvykle." Byla 
to ale jeho poslední slova, ve 21 hodin 
zemřel.

Zaslouží si připomenout lidské ges-
to nového panovníka Karla I., který 
navzdory nevůli širší rodiny osob-
ně přivedl k lůžku mrtvého císaře 
jeho dlouholetou přítelkyni Kateřinu 

Schrattovou, aby mohla položit dvě 
bílé růže. Podobně působivé jsou do-
dnes i fotografie ze samotného pohřbu, 
kdy – ač uprostřed války – šel Karel I. 
se Zitou a synem Ottou pěšky za rakví 
ulicemi Vídně. Tradiční trojí klepání 
na dveře Kapucínské hrobky je ovšem 
podle historika Otty Urbana v případě 
Františka Josefa I. pouhou legendou, 
neboť tento ceremoniál už se v pozd-
ních letech mocnářství neprovozoval.

„Byla to šťastná doba, tak velká a ne-
obyčejná, že snad uplynou staletí, než 
lidstvo pozná jí něco rovnocenného," 
zhodnotil éru zemřelého panovníka 
přední český historik Josef Pekař při 
smutečním shromáždění, které se ko-
nalo na pražské univerzitě 4. prosince 
1916. „Převážná část toho, čím žijeme 
a pyšníme se jako národ kulturní, byla 
nám dána v této době," prohlásil.

Po stu letech a po překonání epoch 
nacionalismu, nacismu i komunis-
mu zní Pekařův dobový soud nad 
Rakouskem-Uherskem stále aktuálně. 
Až by se chtělo dodat, že to bylo pěk-
né a že Češi jsou oním zašlým věkem 
dodnes potěšeni.
Autor: Jan Štětka, 21. listopad 2016 
Zdroj: http://www.dotyk.cz/publicis-

tika/

- František Josef Karel Habsburský 
se narodil ve Vídni 18. srpna 1830 jako 
syn bavorské princezny arcivévodkyně 
Žofie a arcivévody Františka Karla.

- Císař František Josef I. vládl 
Rakousku a později Rakousku-Uhersku, 
jejich součástí byly i čeké země, od svých 
18 let do smrti v 86 letech.

- Za téměř 68 let vlády se tehdy 
v druhém největším státě Evropy 
(po Rusku) zvýšila populace z 36 mili-
onů na 53 milionů.

- Rakousko-Uhersko bylo po USA, 
Německu a Británii čtvrtou největší 
strojírenskou velmocí světa.

- František Josef  I. přebíral trůn v roce 
1848 v 18 letech jako absolutistický 
císař a zemřel jako konstituční monar-
cha před 100 lety, 21. listopadu  1916.

- V kraji žije 26 pamětníků Františka 
Josefa I. – Zlínsko 11, Valašsko 6, 
Slovácko 5, Kroměřížsko 4. (Počet se-
niorů ve ZK narozených před datem 
21.11.1916 k září 2016.)

- Ve Zlínském kraji najdeme minimál-
ně dvě stopy habsburského císaře, kte-
rý vládl celých 68 let. Do evropských 
dějin se zapsala především Kroměříž, 

kde se monarcha setkal s ruským carem 
Alexandrem III. O významné události 
ve dnech 24.-26. srpna 1885 informoval 
tehdy místní i zahraniční tisk. Dodnes 
však zůstává tajemstvím, o čem se 
tehdy v Kroměříži jednalo. Druhým 
místem, které je spojeno s císařem, je 
valašská Oznice. Mezi vrchy Píšková 
a Petříkovec sledoval v roce 1897 
František josef I. pohyb vojsk při ma-
névrech v Bystřici pod Hostýnem.

- Císařova rodina. František  Josef 
I. byl od roku 1854 ženatý se svou 
o osm let mladší sestřenicí Alžbětou 
Bavorskou, s níž měl vedle  syna i tři 
dcery. Manželství se ale moc nevyda-
řilo, zpočátku do něj velmi zasahovala 
jeho matka, která převzala i výchovu 
dětí. Sissi, považovaná za nejkrásněj-
ší panovnici své doby, z nepřátelské 
atmosféry dvora utíkala k cestování 
a František ke své práci a později i k he-
rečce vídeňského Burgtheatru Katřině 
Schrattové. V roce 1889 císařův jediný 
syn Rudolf spáchal se svou milen-
kou sebevraždu. Devět let nato byla 
italským anarchistou zavražděna jeho 
manželka.

- Habsbursko-lotrinská dynastie 
dnes. Habsburkové bývali nejmoc-
nější rodinou Evropy. Současnou 
hlavou rodiny je vnuk poslední-
ho rakousko-uherského císaře Karla 
I. a syn Otty von Habsburga Karel 
Habsbursko-Lotrinský. Býval po-
slancem za Rakouskou lidovou stranu 
v Evropském palrlamentu. Jeho sestra 
Gabriela je německou velvyslankyní 
v Gruzii. Další sestra  Walburga je 
členkou švédského parlamentu. Karlův 
mladší bratr Jiří žije nedaleko ma-
ďarské budapešti a je velvyslancem 
Evropské unie v Maďarsku. má tři děti 
– Sofii, Hildu a Karla. Následníkem 
v čele dynastie je Karlův devatenácti-
letý syn Ferdinand Zvonimír. Je to 
úspěšný automobilový závodník. Má 
sestry Eleonoru a Glorii.

- A jelikož jsme teď v čase Mikuláš-
ských a čertovských pochůzek, vzpo-
meňme zde také hluboké kořeny 
obchůzek v Horní Lidči. Nejstarší 
dochované masky mají už neuvěřitel-
ných 130 let, pamatují tedy i Františka 
Josefa I.! Konkrétně jde o dvě masky 
čerta. 
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Okresní fotbalový svaz hledá nové rozhodčí
V současné době je na listině roz-

hodčích, rozhodujících utkání okresní 
úrovně, celkem 25 jmen, mezi nimiž 
nově figuruje i Váš spoluobčan Honza 
Bukáček. Abychom mohli obsadit 
všechny soutěže, potřebujeme určitě 30 
a více rozhodčích. Proto se obracíme 
i na jednotlivé oddíly, aby nám s „ná-
borem“ pomohli.

Život pravého fotbalisty začíná v žá-
kovském družstvu, přes dorost se pak 
dostane až k dospělým soutěžím, které, 
ať si každý myslí své, jsou stále nejpo-
pulárnějším a nejrozšířenějším sportem 
u nás.    I hráčský život ale končí, tak se 

nabízí pokračování – rozhodčí, delegát, 
funkcionář. Fotbalistou je možno být 
zkrátka skoro celý život.

Role fotbalového rozhodčího není 
rozhodně nudná záležitost. Z vlast-
ních hráčských a rozhodcovských let 
si vzpomínám, že fotbal v Liptále není 
na okraji zájmu a má bohatou tradici, 
a určitě tedy není nouze o příhody 
s rozhodčími na Vašem stadionu. Někdy 
je to veselé, někdy méně. Každopádně 
rozhodčí k fotbalu neodmyslitelně patří, 
a náš okresní fotbalový svaz je si toho 
velmi dobře vědom. Podporuje komisi 
rozhodčích, aby si každého rozhodčího 

- nového, starého, mladého, zkušené-
ho, muže, ženu, méně talentovaného 
i geniálního patřičně vážila a starala se 
o jeho růst.

Proto bych chtěl těchto několik řádek 
věnovat k zamyšlení, zda-li nejste prá-
vě Vy, nebo Váš kamarád či soused ten, 
kterého by toto poslání bavilo, a přitom 
by pomohl dobré věci. Nároky klademe 
velmi nízké – členství ve FAČR, dobrý 
zdravotní stav a chuť si dokázat, že fot-
balu rozumím. Těšíme se na Vás.

Milan Palacký, 
předseda KR OFS Vsetín 

SPORT

IV. třída muži
Klub Z v R P S B P+ P-

1. Val.Polanka B. 10 9 0 1 54:15 27 0 0
2. Leskovec 10 9 0 1 49:11 27 0 0
3. Police 10 7 0 3 43:17 20 1 0
4. Ratiboř B 10 6 0 4 22:23 17 2 1
5. Liptál 10 5 0 5 25:31 14 2 1
6. Velká Lhota 10 5 0 5 36:33 13 2 0
7. FC Vsetín B 10 4 0 6 23:28 12 1 1
8. Mikulůvka 10 2 0 8 21:36 10 0 4
9. Zděchov 10 4 0 6 17:42 10 2 0
10. Krhová B 10 3 0 7 12:36 9 2 2
11. Študlov 10 1 0 9 14:44 6 0 3

okresní přebor mladší žáci sk. A
Klub Z v R P S B P+ P-

1. sd Val.Polanka/Lužná. 9 9 0 0 88:18 26 1 0
2. Ratiboř 10 8 0 2 77:17 23 1 0
3. sd Horní Lideč/Lačnov 10 7 1 2 50:20 21 1 0
4. Hošťálková 10 6 1 3 74:24 20 1 2
5. Ústí 9 7 0 2 60:25 20 1 0
6. sd Huslenky/Hovězí 10 5 0 5 41:25 18 0 3
7. Jablůnka 10 4 0 6 58:49 12 0 0
8. Halenkov 10 3 0 7 19:75 9 0 0
9. Fr. Lhota 10 2 0 8 31:72 6 0 0
10. sd Liptál/Lhota 10 2 0 8 28:70 6 0 0
11. Střelná. 10 0 0 10 13:144 0 0 0

Tabulka – okresní přebor mladší přípravky
Po celou letošní podzimní část sezony se družstva nejmladších fotbalistů střetávaly na miniturnajích vždy po čtyřech 

účastnících. Celou sezónu se hraje bez hlášení výsledků, pouze pro radost ze hry, proto není vedena žádná tabulka s pořadím.

VÝSLEDKY PODZIM  2016 Z FOTBALU
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Nábor dětí do fotbalového oddílu

Kvn Liptál na turnaji v Ratiboři
V sobotu 5. listopadu 2016 se konal v Ratiboři putovní 

Babský chlebíčkový turnaj ve volejbale, který se koná dva-
krát ročně vždy u některého z hrajících týmů.

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, Ratiboř, Vsetín, Jablůnka, 
Valašské Meziříčí, Bystřička a Liptál. Hrálo se na jednu tělo-
cvičnu, každý s každým na 2 hrané sety do 20.

Myslím si, že mohu mluvit za všechny hráčky, že jsme si 
perfektně zahrály, byla super nálada a výborné občerstvení.

Příští chlebíčkový turnaj na jaře pořádáme doma 
v Liptále.

Za KVN Liptál Radana Daňová, Foto archiv volejbalistů

Jako již mnohokrát, tak i teď bych Vás rodiče chtěl oslovit, 
zda Vaše děti nechtějí hrát fotbal. Jelikož již několik let fotba-
listů na vesnici ubývá, může se brzy stát, že tento nejběžnější 
sport se bude hrát už jen třeba ve městě. V současné době je 
v Liptále založen tým mladší přípravky a mladších žáků. Starší 
přípravka a dorost musel být z důvodu malého množství hráčů 
zrušen. Díky Vašim dětem se tyto kategorie znovu založí.

Fotbalový klub Liptál má zájem o všechny věkové kategorie 
fotbalistů a fotbalistek. Dolní věková hranice je 5 let. Bližší 
informace Vám rád poskytnu také na tel. 777 931 876.

Tatínkové a maminky, přijďte mezi nás a nechte Vašeho syna 
nebo dceru stát se fotbalistou! Hraní fotbalu nezatíží Váš ro-
dinný rozpočet. Vaše dítě najde nové kamarády a díky fotbalu 
bude mít alespoň trochu pohybu v dnešní době počítačů. 

Na všechny nové fotbalisty a fotbalistky se již těšíme. 
Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál
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