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VÝPIS z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 16 

ze dne 4. 7. 2017   

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání dopl-

něný o nový bod č. 10 – 3. změna 
rozpočtu obce Liptál na rok 2017 

- schvaluje zápis č. 15 ze dne 
31.05.2017  

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 15 ze dne 31.05.2017 

- bere na vědomí informace z jednání 
Rady obce č. 28 ze dne 01.06.2017 
a č. 29 ze dne 04.07.2017

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce z Ministerstva pro místní rozvoj 

na projekt pod názvem „Víceúčelové 
školní sportoviště Liptál“ 

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy na projekt pod názvem 
„Sportovní areál Liptál“

- schvaluje zajištění vlastních finanč-
ních prostředků nutných k dofinan-
cování akce pod názvem „Sportovní 
areál Liptál“

- ZO Liptál schvaluje zpracování pro-
jektové dokumentace na akci pod 
názvem „Sportovní areál Liptál“ paní 
Ing. Hanou Ševčíkovou, Zlín, IČO 
01290088

- schvaluje zajištění výběrového ří-
zení na akci pod názvem „Sportovní 

areál Liptál“ paní Mgr. Miroslavou 
Pilařovou, Dřevohostice

- schvaluje seznam firem pro výběrové 
řízení na akci pod názvem „Sportovní 
areál Liptál“ a to: TM Stav, spol.s r.o., 
Vsetín, EFIOS spol. s r.o., Valašské 
Meziříčí, TESP Contract s.r.o., Vsetín, 
Spedimex Moravia s.r.o., Vsetín, 
Colas CZ, a.s., Praha 9

- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2017

- bere na vědomí ukončení působnos-
ti katolického faráře pana Františka 
Kuběny na farnosti Liptál a poděko-
vání za jeho činnost pro obec Liptál

- bere na vědomí nutnost řešení do-
pravní situace v ulici Sadová

Obec Liptál připravuje záměr na vy-
budování přestupního terminálu přímo 
v centru. Dojde k vybudování kom-
plexního terminálu ze stávajících ne-
propojených zastávek veřejné hromad-
né dopravy: „Liptál, střed a Liptál, ZŠ.

V nejbližších letech by se mohli 
všichni obyvatelé, návštěvníci, dojíždě-
jící za prací či veškeří uživatelé veřejné 
dopravy dopravovat pohodlněji. Naše 
obec se uchází o získání finančních 
prostředků na úpravy stávajících pro-
stor centra obce pro účely dopravního 
terminálu.

Finance v celkové výši až 90% způ-
sobilých výdajů potřebných pro reali-
zaci záměru budou získány z prostřed-
ků EU prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu a ze 
státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší bezbariérové propojení 
obou výše uvedených zastávek pro-
střednictvím pěších komunikací podél 
silnice III. třídy 4915, 4487. Dojde 

i samotné rekonstrukci míst pro ná-
stup a výstup cestujících z prostředků 
veřejné hromadné dopravy. Stávající 
zastávky budou zcela zrekonstruovány 
a transformovány do podoby terminálu. 
Zastávka Liptál, střed bude přemístě-
na více k centru obce, k budově ZŠ. 
Pro účely zastavení autobusu bude pro 
spoje směřující na Vsetín, Ostravu vy-
budována nová účelová komunikace. 
V případě zbývajících zastávek dojde 
v závislosti na konkrétních podmín-
kách k vytvoření zálivů či vyznačeným 
prostorům pro zastavení autobusu. Pro 
čekající cestující budovou vytvořeny 
rekreační zóny s veřejnou zelení.

V souvislosti s realizací terminálu 
dojde k vybudování nových parkova-
cích ploch v režimu P+R a pro krátko-
dobé zastavení také k několika místům 
v režimu K+R.

Cyklisty využívající prostředky hro-
madné dopravy potěší zřízení parkova-
cích míst pro kola v režimu B+R i vy-

budování nového úseku cyklostezky, 
která se napojí na stávající i budovanou 
infrastrukturu.

Realizací projektu dojde k zatraktiv-
nění a zpřístupnění strávající veřejné 
hromadné dopravy i dalších forem udr-
žitelné dopravy, tedy cyklistiky a pěší 
přepravy neboť uskutečněním záměru 
dojde k celkovému propojení stávající 
sítě bezpečných pěších komunikací, 
cyklostezek v obci do jediného nedíl-
ného celku.

Projekt terminálu zároveň významně 
přispěje ke zvýšení bezpečnosti ze-
jména dětí, využívajících autobusovou 
přepravu, komunikace pro pěší při do-
jíždění do a ze školy.

Příloha koordinační a situační výkres 
naleznete i na www.liptal.cz, záložka 
Obecní úřad, Realizované projekty.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Přestěhování mateřské školy do vol-
ného  pavilonu  v  základní  škole  je  již 
konečně  za  námi.  Jelikož  se  jednalo 
o  dlouho  diskutovaný  a  finančně  ná-
ročný projekt, bylo potřeba  tuto etapu 
příprav a realizace ukončit a slavnost-
ně zahájit provoz. 
Proto  bylo  na  5.9.2017  napláno-

váno  symbolické  přestřihnutí  pásky, 

po  kterém  následoval  den  otevřených 
dveří  v  nových  prostorách  Mateřské 
školy Liptál a také v nových prostorách 
Základní umělecké školy Morava.
Na  závěr  bych  chtěl moc  poděkovat 

paní  ředitelce  Evě  Krausové  a  celé-
mu  jejímu  týmu,  že  toto  přestěhování 
zvládli, protože  jen díky nim se mohly 
děti nastěhovat do nového.

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

Slavnostní otevření nové MŠ a Zuš

Přestupní terminál Liptál 
- povinné informace ke zveřejnění
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Liptál má školku a zušku za 17 milionů
Pod jednou střechou fungují od za-

čátku nového školního roku základní, 
mateřská a umělecká škola v Liptále. 
Obec to zatím stálo přes 17 mil. korun, 
v příštím roce hodlá investovat další 
miliony.

Sestěhování všech tří vzdělávacích 
zařízení připravovali Liptálští už ně-
kolik let. V základní škole chátral celý 
nevyužitý pavilon, který chtěli zrekon-
struovat a přestěhovat na něj školku, 
jež sídlila o pár set metrů dál v malé 
budově vedle místní pošty. V podkroví 
pak měla najít nové prostory místní 
ZUŠ Morava, která fungovala v nevy-
hovujících prostorech na jiném místě 
areálu základky. Bezbariérový přístup 
objektu měl zajistit nový výtah. 

Zahájení prací dlouho brzdily ne-
vyřešené majetkové vztahy se státním 
pozemkovým fondem, na jehož po-
zemku pavilon stojí. A také peníze. 
Oboje se i za cenu ústupků podařilo 
vyřešit, a tak se začátkem letošního 

roku rozjela rozsáhlá přestavba. Práce 
šly velmi svižně a v půli léta už bylo 
dokonce i zkolaudováno. Slavnostní 
otevření proběhlo za hojné účasti míst-
ních občanů v úterý 5. září.
„Touto akcí jsme vyřešili hned něko-

lik problémů najednou. Konečně se po-
dařilo zcela zaplnit kapacitu školy, ma-

teřinka a umělecká škola zase dostaly 
krásné nové prostory. Sestěhování pod 
jednu střechu navíc přinese významné 
zefektivnění  provozu  a  tedy  i  nemalé 
finanční  úspory,“ řekl nám starosta 
Liptálu Milan Daňa (bezp.).

Rekonstrukce přišla obec na 17 mil. Kč.               
„Kvůli problémům s přípravami jsme 
nakonec nedosáhli na dotace a celou 
akci  financujeme  z  vlastních  zdro-
jů.  Část  z  obecního  rozpočtu,  část 
z  úvěru,“ vysvětlil Daňa. V příštím 
roce by měly přijít na řadu venkov-
ní úpravy areálu školy. Ten dostane 
nové chodníky i parkoviště. Vyrostou 
tady i tři hřiště, zvlášť pro mateřinku, 
základní školu i družinu. U obou etap 
bude obec žádat o dotace. „Na závěr 
rekonstrukce bychom rádi vybudovali 
v prostorách umělecké školy koncert-
ní sál. Zušku navštěvuje přes sto žáků 
a  místo  pro  vystoupení  by  pomoh-
lo  dalšímu  rozvoji  výuky,“ doplnil 
Daňa. 

(jk)
Jalovec 19.9.2017

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál, Foto J. Vráblíková.
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Dotace našim 
občanům

Již podruhé bylo z rozpočtu obce 
Liptál přispěno na činnost dobrovolní-
ků v naší obci. Po úspěšném čerpání 
financí v roce 2016, jsme se znovu 
rozhodli vypsat výzvu na podávání žá-
dostí o dotace z programu „Dotace 
dobrovolníkům“. V letošním roce bylo 
rozděleno celkem 199 tis. Kč mezi 
13 projektů.

Dotace byly poskytnuty pro:
- Sbor dobrovolných hasičů Liptál 

na projekt „Štábní kultura“ ve výši 
20.000,- Kč

- Jaroslav Smilek, Liptál, za kynolo-
gický klub na projekt „Rozvoj ky-
nologických aktivit v obci“ ve výši 
10.000,- Kč

- Základní škola Liptál na pro-
jekt „Aktivity ZŠ Liptál“ ve výši 
11.850,- Kč 

- Spolek rodičů a přátel Základní školy 
Liptál na projekt „Adventní jarmark 
2017“ ve výši 8.000,- Kč 

- Folklorní spolek Lipta Liptál na pro-
jekt „Pořízení základního vybavení 
klubovny Folklorního spolku Lipta 
Liptál“ ve výši 20.000,- Kč 

- Jana Vráblíková ml., Liptál, na pro-
jekt „Liptál v obraze“ ve výši 
20.000,- Kč 

- Mateřská škola Liptál na projekt 
„Zahradní květinová slavnost“ ve vý-
ši 20.000,- Kč 

- Folklorní spolek Lipta Liptál na pro-
jekt „Pořízení krojového vybavení 
pro členky ženského pěveckého sbo-
ru Rokytenka“ ve výši 13.800,- Kč 

- Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Liptále na projekt 
„Dovybavení místnosti pro maminky, 
děti a mládež“ ve výši 17.700,- Kč 

- Dechová hudba Liptalanka  na pro-
jekt „Zakoupení mikrofonu na zpěv“ 
ve výši 10.000,- Kč 

- Jagāri na projekt „Jagāri - Vikingská 
skupina Historického šermu a living 
history“ ve výši 20.000,- Kč 

- Klub volejbalových nadšenců Liptál 
na projekt „Podpora sportovní-
ho vybavení KVN Liptál“ ve výši 
13.400,- Kč 

- Fotbalový klub Liptál, z.s. na projekt 
„Údržba fotbalového areálu Liptál“ 
ve výši 15.000,- Kč 

Tímto výčtem úspěšných žadatelů 
jsem vám chtěl ukázat ty, kterým bylo 

přispěno z obecního rozpočtu a kteří 
se svojí aktivitou snaží zlepšit činnost 
a zázemí spolků. Mottem tohoto pro-
gramu stále je, že peníze jsou poskyt-
nuty jen těm žadatelům, kteří chtějí bez 
nároku na honorář, pracovat dobrovol-
ně pro ostatní.

Dalším programem, ze kterého jste 
mohli získat peníze z rozpočtu obce, je 
„Ekofond“. Tento program byl letos no-
vinkou a slouží pro vlastníky vzrostlých 
stromů. Tyto peníze slouží k ošetření, 
ořezu a instalaci bezpečnostních vazeb. 
Cílem je prodloužit životnost těchto 

významnějších vzrostlých stromů a za-
chovat tuto zeleň i dalším generacím. 

Této dotace letos využili:

- Josef Vychopeň, Liptál, na odborné 
ošetření 1 ks lípy ve výši 8.000,- Kč 

- Jaroslav Kirchner, Liptál, na odborné 
ošetření 1 ks lípy ve výši 8.000,- Kč 

- Jan Bečvář, Liptál, na odborné ošet-
ření 1 ks lípy ve výši 4.800,- Kč 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
Foto archiv obce

Strom u Vychopňů, před a po ošetření. 
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Bude konečně i v Liptále? O tomto 
projektu se mluví a píše již mnoho let. 
Vždy, když přijde na toto téma řeč, kla-
du si otázku, proč téměř v každé obci 
toto hřiště mají a proč ho nemáme i my. 
Bohužel zatím všechny roky mého sta-
rostování byly jiné projekty důležitější 
než právě tato akce, a proto na realizaci 
víceúčelového hřiště nikdy nezbyly pe-
níze. Již třikrát jsem žádal Ministerstvo 
školství o dotace, ale nikdy nebyl náš 
projekt vybrán a realizovat to celé 
z rozpočtu obce nebylo možné.

V letošním roce opět dvě ministerstva 
vypsala výzvy na podání žádostí o do-
tace, proto jsme opět upravili projekty 
a žádost na Ministerstvo školství ČR 
a na Ministerstvo pro místní rozvoj 
podali. Doufejme, že se na nás konečně 
usměje štěstí a my konečně získáme 
peníze na realizaci tohoto hřiště.

Nynější podoba tohoto projektu je 
taková, že nový víceúčelový areál bu-
dou tvořit tři hřiště. První o rozměru 
40 m x 21 m s umělým víceúčelovým 

Víceúčelové hřiště povrchem bude sloužit pro tenis, vo-
lejbal, basketbal, atd. Druhé hřiště 
o rozměru 40 m x 21 m bude mít as-
faltový povrch a bude ohraničeno ho-
kejovými mantinely. Toto hřiště bude 
v létě sloužit pro hokejbal a v zimě 
pro bruslení. Poslední hřiště o rozměru 
42 m x 28 m bude používáno na fotbal 
a bude tvořeno umělou fotbalovou trá-
vou. Celý areál by měl být také uměle 
osvětlen. Náklady na realizaci tohoto 
víceúčelového areálu jsou ve výši cca 
8 mil. Kč.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Poděkování zaměstnancům obce i brigádníkům

Každá domácnost dostane obecní kalendář

Kino na zámku

Letos poprvé jsme se rozhodli, že 
nám s venkovní prací v obci pomohou 
brigádníci. Chtěli jsme hlavně, aby si stu-
denti z naší obce mohli vydělat peníze, 
aniž by museli někam daleko dojíždět. 
Zájem byl veliký a abychom nemuseli 
někoho odmítat, vystřídalo se na obci 
celkem 10 brigádníků. Tito mladí lidé 
se přidali k našim 9 „venkovním“ za-
městnancům a pustili se do zvelebování 
naší obce. Náplní jejich práce je mnoho, 
ale letos to bylo především natírání. 
Například díky nim máme nyní všechna 
zábradlí na mostech natřena, a že jich 
od Dolanska do Hořanska není málo. 
Tímto bych chtěl všem těmto pracovní-
kům poděkovat, že pomohli a pomáhají 
zlepšovat vzhled našeho okolí. Díky této 
práci jsme od turistů, kteří navštíví naši 
obec, chváleni.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Foto starosta

Jelikož se již pomalu blíží konec ro-
ku, budou mnozí z vás brzy kupovat 
kalendář na další rok. Proto jsem Vám 
chtěl již s předstihem oznámit, že i letos 
dostane každá domácnost zdarma kalen-
dář na rok 2018, který bude opět složen 
pouze z fotek pořízených v naší obci. 
Pan Josef Londa pro Vás opět připravil 
mnoho krásných snímků, takže se máte 
určitě na co těšit. Kalendář Vám doručí-
me během listopadu. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
Foto Josef Londa

Myšlenku na uspořádání promítání ně-
jakého filmu jsme měli již dlouho. Stále 
se hledalo vhodné místo a také vhodná 
příležitost. Nakonec jsme se rozhodli, že 
zkusíme uspořádat venkovní promítání 
na opravené fasádě našeho Zámku a ter-
mín byl nakonec vybrán 24.8.2017 jako 
zahájení Liptálských slavností. Jelikož 
letní kino dlouhé roky nedílně patřilo 
k obci Liptál, byli jsme velmi zvědavi, 
kolik lidí se přijde na film „Děda“ po-
dívat. Návštěvnost mě velmi překvapila, 
protože takové množství lidí jsem tedy 
nečekal. Prostranství před Zámkem bylo 
úplně plné diváků, které taky osobně 
pozdravila režisérka filmu paní Marta 
Santovjáková Gerlíková.
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Nápad na realizaci nové naučné stez-
ky v naší obci vznikl při plánování 
výsadby nového obecního ovocného 
sadu. Přemýšleli jsme totiž, jak spojit 
centrum obce s obecním sadem, který je 
až za průmyslovou zónou. Dalším pro-
blém, který jsme poté řešili, bylo vy-
brání osobnosti, které bude stezka vě-
nována. Nakonec byl vybrán František 
Plachý. Byl to člověk, který založil 
v Liptále Sbor dobrovolných hasičů, 
založil liptálský Sokol a byl také řídí-
cím v místní škole. Stezka má proto tři 
zastavení. První je u zrekonstruované 
historické hasičské zbrojnice, které je 
věnováno jeho činnosti u hasičů. Druhé 
zastavení je na Helštýně nad fotbalo-
vým hřištěm a popisuje jeho zásluhy 
u Sokolu. Poslední zastavení je v ovoc-
ném sadu, kde si můžete přečíst o jeho 

práci ve školství. František Plachý byl neobyčejná 
osobnost, která si tuto vzpomínku určitě zaslouží. 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Foto Radim Mojžíš

Krátké shrnutí jeho života:
František Plachý (12.3.1880 Brno - 7.12.1929 

Vsetín) byl významný veřejný činitel v Liptále v le-
tech 1904 – 1929. Spolupůsobil při založení tělocvičné 
jednoty Sokol v roce 1921, kde byl zvolen starostou. 
Liptálská pobočka Sokola nebyla jen sportovně zamě-
řena, součástí činnosti byl i nácvik divadelních her, 
které byly s velkým úspěchem hrány nejen v Liptále, 
ale i v okolních obcích. Dále bylo v roce 1921 založe-
no loutkové divadlo a kinematografické družstvo, po-
řádaly se literární přednášky o slavných spisovatelích. 
V rámci Sokola byla také založena Osvětová škola 
– náplní kurzů byla nauka o zpěvu, sokolské vyznání 
a životopisy zakladatelů Sokola. František Plachý také 

Nová naučná stezka Františka Plachého

Přibližně o měsíc později 22.9.2017 
jsme chtěli promítání zopakovat, ale bo-
hužel nám počasí nepřálo, a tak bylo 
promítání filmu „Anděl páně II“ přesu-
nuto do kulturního zařízení. I když bylo 
tentokrát kino ve vnitřních prostorách, 
i tak to mělo své kouzlo. Pohádka při-

lákala také mnoho dětí, které si odnesly 
krásný zážitek.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto Jana Vráblíková ml. 2017 
a archiv obce 2001

KOmPOStéry
Obec Liptál bude na konci tohoto roku zdarma rozdávat 

dalších 150 ks kompostérů. 

Pokud máte zájem, zavolejte na obecní úřad a budete zapsáni do pořadníku 
(tel. 571 438 074). 
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Opékání v obecním sadu
Již brzy to bude rok, kdy jsme společ-

ně vysadili 76 stromů v našem novém 
ovocném sadu. Po roce se chceme vrátit 
a společně na tomto místě oslavit toto 

první výročí a také Den stromů. 
Všechny Vás srdečně zvu na toto 

setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 
19.10.2017 od 14 hodin. Budete si také 

velkou měrou přispěl k založení dobro-
volného sboru hasičů v Liptále v roce 
1905. Prvním starostou sboru se stal 
Maxmilián Pilát, byla to spíše čestná 
funkce, Pilát měl jako zemský poslanec 
známosti a vliv a pro sbor několikrát 
získal finanční podporu od zemského 
výboru. Ve skutečnosti veškerá tíha 
starostí o vlastní činnost sboru ležela 
na Pilátově zástupci Františku Plachém. 
Po odchodu Maxmiliána Piláta do pen-
ze se stal starostou sboru. Po mnoho 

let pracoval František Plachý v žup-
ním výboru jako náměstek starosty 
a místopředseda samaritánského sboru. 
František Plachý byl také kronikářem 
obce Liptál, rád fotografoval - díky 
němu je podoba Liptálu z dvacátých 
let zachována na fotografiích dodnes. 
Další část života také věnoval liptálské 
škole, kde prvně učil a poté se stal 
i řídícím. František Plachý předčasně 
skonal ve věku 49 let dne 7.12.1929 
při epidemii tyfu, která v Liptále vy-

pukla. Jeho rakev byla vezena na po-
hřebním voze ze Vsetína až do Liptálu. 
Provázela ji čestná stráž s pochodně-
mi, na třista hasičů ve stejnokrojích, 
zástupci sousedních hasičských žup 
a Moravské zemské jednoty, sokolstvo, 
učitelé a zástupy spoluobčanů včetně 
dětí. Smrt Františka Plachého byla pro 
celou obec Liptál obrovskou ztrátou. 
Pro jeho osobní vlastnosti, velkou píli, 
obětavost a skromnost na něj lidé dosud 
s úctou vzpomínají.

moci opéct připravené špekáčky. Přijďte 
se podívat, jak se daří vámi vysazeným 
stromům. Všichni jste srdečně zváni.

Ing. Milan Daňa 
starosta obce Liptál

Foto 2016  J. Vrablíková ml.
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Jménem Obecního úřadu v Liptále i jménem spoluobčanů děkujeme tímto paní 
Jarmile Hrádkové st. z Liptálu Dolanska za příkladnou  - a dobrovolnou - péči 
o květinový záhon na odpočívadle  U Splavu v Dolansku. Záhon je tak díky Vám 
pro radost všem sousedům i kolemjdoucím. Děkujeme!

Pracovali jste anebo pracujete 
v České republice či na Slovensku? 
Chcete získat informace o svých dů-
chodových nárocích v České nebo 
Slovenské republice?

Odborníci z České správy sociální-
ho zabezpečení a Sociálnej poisťovne 
vám poradí.

místo: 
OSSZ Zlín, Třída Tomáše Bati 3792, 

Zlín

termín: 
22. 11. 2017 

středa od 9-12 h a 13-16 h

Přihlašování: 
tel.: +420 577 041 260, 

e-mail: pavlina.krumalova@cssz.cz

Nezapomeňte si s sebou přinést do-
klady o pojištění a občanský průkaz 
nebo cestovní pas.

ÚDAJE O NEZAmĚStNANOStI v Liptále ke 30. 9. 2017
Evidovaní uchazeči: 31  (38 – srpen 2017).
Podíl nezaměstnanosti: 2,97 % (3,76 %  - srpen 2017).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Študlov – 5,75 %, 20 evidovaných uchazečů.
- nejméně Kladeruby 1,42 %, 4 evidovaní uchazeči.

(Zdroj: Úřad práce)

PoděkováníPozvánka 
na 

Československý 
poradenský den

Svatba v obecním sadu
Zvonička postavená v ovocném sadu většinou slouží 

k odpočinku a relaxaci, ale v sobotu 9.9.2017 si toto místo 
vybrali Milan Mikel a Zuzka Valová jako místo, kde si řekli 
své „ano“. Jsem velmi rád, že si toto krásné místo zvolili a že 
jsem je mohl v tento den oddat. 

Svatební den je jen počátkem toho, co Vás na společné 
cestě čeká. Přeji Vám ať je ta cesta spokojená a daleká.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Foto Jan Smilek a Mirek Beránek
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Krajská veterinární správa Státní ve-
terinární správy pro Zlínský kraj podle 
veterinárního zákona vydala v uply-
nulém období několik dalších nařízení 
– mimořádných veterinárních opatření 
k zajištění ochrany zdravých chovů 
včel před nebezpečnou nákazou – mo-
rem včelího plodu. 

Tato nařízení jsou závazná pro všech-
ny chovatele včel s chovy včel umís-
těných na vyjmenovaných  katastrál-
ních územích a ochranných pásmech, 
a to bez ohledu, zda jsou organizovaní 
v Českém svazu včelařů nebo v jiné 
organizaci nebo neorganizovaní. 

Jelikož  není  možné  zveřejňovat 
ve  zpravodaji  celá  znění  uvedených 
Nařízení,  přinášíme  chovatelům  včel 

tento  přehled.  Nařízení  jsou  průběžně 
zveřejňována  na  úřední  desce  a  úplný 
text  naleznete  na    elektronické  úřední 
desce www.liptal.cz,  na  webu  Krajské 
veterinární  správy  pro  Zlínský  kraj, 
jsou dispozici na obecním úřadě, nebo 
Vám  je  můžeme  na  požádání  zaslat 
emailem.

Jsou to tato nařízení:

- č. j. SVS/2017/080288-Z ze dne 
29.6.2017 – vymezení ohniska Trnava 
a vymezení ochranného pásma 
(OÚ-333/2017)

- č. j. SVS/2017/093613-Z ze dne 
4.8.2017 – vymezení ohniska Trnava 
a vymezení ochranného pásma (OÚ-
386/2017)

- č. j. SVS/2017/112759-Z ze dne 
21.9.2017 – ukončení mimořádných 
veterinárních opatření SVS/2016 
(OÚ-460/2017)

- č. j. SVS/2017/112758-Z ze dne 
21.9.2017 – ukončení mimořádných 
veterinárních opatření SVS/2016 (OÚ-
461/2017).

- č. j. SVS/2017/113258-Z ze dne 
22.5.2017 – ukončení mimořádných 
veterinárních opatření SVS/2016 (OÚ-
466/2017).

- č. j. SVS/2017/113871-Z ze dne 
26.9.2017 - vymezení ohniska Trnava 
a vymezení ochranného pásma (OÚ-
471/2017).

Zpracovala Jana Vráblíková

Vážení spoluobčané,
jistě jste mnozí z Vás využili shléd-

li výstavu výrobků bývalého výrobní-
ho družstva Lipta Liptál, kterou jsme 
pro veřejnost instalovali v prostorách 
zámku v Liptále u příležitosti koná-
ní 48. MFF Liptálské slavnosti 2017 
a kterou bylo možné shlédnout až 
do října. 

Velmi nás potěšil zájem, kte-
rý jste výstavě věnovali a také 
pozitivní odezvy ať už osobní, 
ústní, nebo prostřednictvím zápisu 
v pamětní knize. Sami jsme se na-
vzájem mohli přesvědčit, že Lipta, 
kdysi v regionu velmi významný 
zpracovatel dřeva, výrobce dře-
věných hraček a dalších nejrůz-
nějších předmětů, má v Liptále, 
a nejen v něm, mnoho pamětníků 
a bývalých zaměstnanců, kteří rá-
di věnují vzpomínku na pracovní 
léta prožitá ve výrobě a se svými 
spolupracovníky. Vždyť mnohdy 
prožili v Liptě celý svůj pracovní 
život. K tomu byly velmi radost-
né ohlasy i z řad dětí a mládeže, 
kteří obdivovali zejména hračky, 
ale i pro ně například už „retro“ 
oblečení.

A za to, že se nám podařilo shromáž-
dit takové množství různorodých vý-
robků, fotografií a dokumentů, a nejen 
z provozoven v Liptále, které jste mohli 
shlédnout, patří velké poděkování hlav-

ně těmto našim spoluobčanům i ro-
dákům, kteří na naši výzvu reagovali, 
ochotně s námi spolupracovali, věno-
vali tomu mnoho svého času, dokonce 
zapojili i celé své rodiny nebo i zasedli 
k práci a výrobky doplnili, jak měli 
v paměti. Jsou to především tito:

- martin Vrla s rodinou, za pana 
JOSEFA VyCHOPNĚ 

- Dana Smilková
- Jan Gerža s rodinou 
- Zdeňka Vychopňová

- František Davídek
- Pavla Bořutová
- Anežka a Anna Kašpárkovy
- Marie Sušňová za paní Marii 

Srněnskou
- Jiřina Smilková
- Alice Daňová

- Věra Hrbáčková
- František Řezník, Praha
- Zdenka Cmajdálková, 
  Val. Klobouky
- Svatava Čurdová, Vsetín
- Vlastimil Vaculík, 
- Ludmila Daňová, 
- Alena Malčíková,
- Monika Valchářová, 
- Josef Řehánek, 
- Jana Vráblíková, 
- Milena Zubalíková, Jasenná … 
a další

Ještě jednou děkujeme za Váš 
čas a spolupráci!

A vzhledem k tomu, že jsme 
tak pěkně začali a pořád zva-
žujeme vytvoření stálé expozice 
v.d. Lipta Liptál, žádáme i na-
dále všechny, kteří ještě tyto vý-
robky vlastníte, zda byste nám 
je neposkytli na Obecní úřad 
v Liptále. Možná je máte někde 

doma zapomenuty, objevíte při jarním 
úklidu, váháte sami z nostalgie, zda 
vyhodit, nebo ještě schovat, necháváte 
uložené, i když Vaše děti už odrostly, 
apod. Prosíme, nevyhazujte, budeme 

Nařízení Státní veterinární správy – mor včelího plodu

Výrobky v.d. Lipta - výstava
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upozornění ČEZ Distribuce, a.s.

Nabídka rozesílání SmS a emailů zájemcům

rádi za jejich věnování, popřípadě za-
půjčení. A pokud ještě v rodinách slouží 
(např. ohrádky), jak jsme mnohokrát 
slyšeli, budeme vděčni i za jen foto-
grafii. 

uvítáme tedy nejen výrobky, ale 
i fotografie, či jiné dokumenty, které 
se váží k v.d. Lipta.

Historické a z rodinných alb na po-
čkání vrátíme.

Velmi rádi přijmeme a uvítáme lip-
ťácký sortiment v jakémkoliv stavu. 
Bez ohledu, zda bylo vyráběno pří-
mo v Liptále nebo dalších pobočkách 
v okrese. Na přání bude u výrobků zve-
řejněno, kdo je pro tento účel poskytl. 

Vám všem děkujeme za snahu a spo-
lupráci.

Jana Vráblíková, OÚ Liptál
autorka výstavy, foto

Z pamětní knihy:
- Moc se mi to líbí. Terka 
- Nádhera! Kajča 
- Hezké, zavzpomínali jsme. Honza 

a Gabča, Bílovec
- Krásné vzpomínání na výrobky, které 

nás provázely dětstvím. Ještě mám 
některé doma. Pěkné. 

 J.Kubáčková, Luhačovice.

- Stále vzpomínky. Hradilovi
- Omládl jsem! V Liptě od r 1964 

do 1986. Vlad. Jurčák, Lutonina
- Žasnu, kolik se toho mezi „Lipťákama“ 

našlo. Moc zajímavá výstava! Dáša 
Žaludková

- Moc hezká výstava. Zavzpomínali 
jsme… Lucka a Leoš

- Máte to tu pěkné, v Praze to takové 
nemáme. Dva podpisy.

- Pěkná výstava a moc šikovná pa-
ní průvodkyně. Milan a Lucka, 
Ondrášek

- Lidé zde vždycky uměli - v práci 
i v lidové kultuře. Dík pořadatelům, 
že to dokázali uspořádat a ukázat. 

S úctou A. Gajdůšková
- Moc krásné! Slováčkovi
- Člověku až tady dojde, že věci, se kte-

rými vyrůstal, sú z tadyma! Chmelař
- Škoda, že ta Lipta už není. Jura
- Nádhera. Kovář
- Děkuji za krásné vzpomínání. 
 J. Kučera - Halová, M. Dubšíková – 

Pivodová
- Pěkná vzpomínka. Adámková
- Krásná výstava, pár věcí je mi důvěr-

ně známých. Děkuji. Podpis
- Krásný výlet do minulosti, nostalgie 

a vzpomínky na doby minulé. Díky 
Vám za to. 

 Dva podpisy.

Dovolujeme si Vás, ve smyslu ust. § 
25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 
Sb., energetický zákon, a zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, v platném znění, upozornit jako 
vlastníky a uživatele pozemků na po-
vinnost odstranění a okleštění stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bezpečné 
a spolehlivé provozování distribuční 
soustavy elektrických rozvodných za-
řízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., 
v termínu  do 15. listopadu 2017.

Při práci dodržujte bezpečné vzdá-
lenosti od vodičů pod napětím uvede-
né v ČSN EN 50110-1 a na interneto-
vých stránkách www.cezdistribuce.cz.  
Zásah, při kterém by mohla být ohrože-
na bezpečnost osob a funkčnost vedení, 
můžete provést pouze se souhlasem 
společnosti ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o., kontaktujte linku 800 850 860.

Pokud ve shora uvedené lhůtě nepro-
vedete zásah, je společnost ČEZ opráv-

něna ke vstupu na dotčené pozemky 
a provede zásah s tím, že vzniklý klest 
a zbytky po těžbě budou zklikvidová-
ny a vytěžená dřevní hmota uložena 
na okraji ochranného pásma.

ČEZ Distribuce, a.s., 19.9.2017

Celé znění včetně vzdálenostních 
předpisů je zveřejněno na www.liptal.
cz, úřední desce obce nebo je k dispo-
zici na obecním úřadě.

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

Prostřednictvím SMS byste dostávali 
pouze stručná hlášení obecního rozhla-
su (prodejci, akce ihned po vyhlášení, 
různá oznámení atd.). 

Rozesílání zpráv z webu obce na Vaše 
emaily, k jejichž odběru se můžete sami 
přihlásit na webu obce, zůstane ve stej-
ném rozsahu, tzn. bude i nadále rozšíře-

no o zprávy na úřední desce, podrobné 
pozvánky a plakáty na akce apod.
Kontakt pro zaslání Vašeho čísla telefonu:
tel.: 571 438 074
e-mail: obec.urad@liptal.cz
web: www.liptal.cz, záložka Zasílání 
novinek

Jana Vráblíková

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pro vlastníky a uživatele dotčených pozemků
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OZNÁmENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČr

ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
VEŘEJNÁ VyHLÁšKA - NÁVrH OPAtŘENÍ OBECNé POVAHy

Starosta obce Liptál podle zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, § 
15, odst. 1

o z n a m u j e

1. volby do: Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
    
se uskuteční: pátek 20.10.2017 od 14:00 do 22:00 hodin
  sobota 21.10.2017 od 8:00 do 14:00 hodin

2.  místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
 je volební místnost: Obecní úřad Liptál, 
  zasedací místnost
  756 31  Liptál 331
 telefonní spojení: 571 438 074 
  (podle § 14b, odst. 1,  písm. d)

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo-
ji totožnost a státní občanství České republiky (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno, § 15, odst. 2, § 19, odst. 3, 4, 5

4.  Volič může požádat o vydání voličského průkazu. Ten 
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
voleb v jakémkoliv volebním okrsku, § 6a, odst.1 - 3)

5.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, volič je 
povinen prokázat svou totožnost, jinak mu nebude hlasování 
umožněno § 19, odst.1, 3, 4

6.  Volič může požádat ze závažných důvodů v územním 
obvodu volebního okrsku o návštěvu volební komise s pře-
nosnou volební schránkou, § 19, odst. 7

7. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasova-
cí lístky i ve volební místnosti, § 38, odst. 4), § 17, odst.1.

Liptál 25.09.2017
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

ZAPISOVATEL  Okrskové volební komise Liptál
Starosta obce Liptál jmenoval podle zákona č. 247/1995 

Sb. o volbách do Parlamentu ČR, § 14c, písmeno e) a § 14e 
odst. 7): paní Janu Vráblíkovou, zaměstnankyni OÚ Liptál.

Liptál 05.09.2017                Zpracovala: Jana Vráblíková

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy 
lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení 
§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy:

 
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 

písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území 
České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk 
(Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti  

 tohoto opatření.
 
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy 

na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pás-
mech, a dále na těžby mimořádné.

 
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. 

prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí 
do 31. března 2018.

 
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí 

jeho účinnosti.

Návrh odůvodnění:
 Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý 

srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláš-
tě jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území 
České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích 
škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v někte-
rých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Část území České 
republiky byla navíc před nedávnem postižena větrnou smrš-
tí, která má rovněž za následek rozsáhlé kalamitní poškození 
lesních porostů.

 
Ad 1)
Rozsah přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů a vě-

trná kalamita jsou mimořádnými okolnostmi, resp. nepřed-
vídanými škodami ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 lesního 
zákona. Za takové situace je orgán státní správy lesů oprávněn 
nařídit vlastníkům lesů opatření k odstranění nebo ke zmírnění 
jejich následků, v dané souvislosti konkrétně zastavení jiných 
těžeb, než těžeb nahodilých [§ 32 odst. 2 písm. a) lesního zá-
kona] a stanovit rozsah a termín jejich zpracování.

 
Zmíněnou kalamitou jsou nejvíce postiženy smrkové a bo-

rové porosty, proto se nařízení vztahuje pouze na dřeviny 
rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.).

 
Vzhledem k tomu, že kalamitní situace v lesích se týká 

v různé míře prakticky celého území České republiky, je 

Veškeré informace k volbám podle zákona naleznete na webových stránkách
ministerstva vnitra Čr: http://www.mvcr.cz/volby.aspx
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orgánem státní správy lesů, věcně příslušným k nařízení 
opatření Ministerstvo zemědělství, a to podle ustanovení 
§ 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona.

 
Nahodilé těžby budou všemi vlastníky lesů i nadále plynu-

le zpracovávány tak, jak to předpokládá ustanovení § 33 odst. 
1, věta prvá, lesního zákona.

 
Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření 

rozumí vytěžení stromů napadených hmyzími škůdci, ale 
i stromů poškozených (polomů), vyvrácených apod., a dále 
včasné provedení opatření vedoucích k účinnému zahubení 
podkorního hmyzu (kůrovců), který se pod kůrou napade-
ných stromů vyvíjí.

 
Realizaci tohoto opatření v celém rozsahu je vlastník lesa 

povinen zabezpečit ve stanoveném termínu buďto vlastními 
silami a prostředky, nebo smluvně zajištěnými dodavatelský-
mi kapacitami.

 
Ad 2)
Opatření ad 1) se nevztahuje na lesy na území národních 

parků a jejich ochranných pásem, které jsou v působnosti 
Ministerstva životního prostředí.

Opatření ad 1) se nevztahuje na těžby mimořádné [§ 2 
písm. o) lesního zákona] a rovněž na těžbu vánočních 
stromků.

 Ad 3)
Platnost opatření obecné povahy se stanoví v případě od-

stavce 1 písm. a) do 31. prosince 2017,  nařízení uvedené 
v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.

 
Ad 4)
Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 

odst. 1 správního řádu účinnosti dnem vyvěšení veřejné vy-
hlášky, a to z důvodu hrozby vážné újmy veřejnému zájmu 
představované dalším šířením kalamitně přemnoženého pod-
korního hmyzu v případě, že nedojde ke zpracování nahodi-
lých těžeb v uvedených termínech.

 
Návrh poučení:
Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou 

proti tomuto návrhu opatření obecné povahy podat vlastní-
ci lesů písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30 dnů 
ode dne zveřejnění tohoto návrhu. Námitky se podávají 
k Ministerstvu zemědělství, Odboru hospodářské úpravy 
a ochrany lesů.

 
Návrh účinnosti:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvě-

šení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).
 
Vyvěšeno dne 14. 9. 2017, č.j. 55197/2017-MZE-16212

Ing. Petr Bureš, ředitel odboru, v z. Ing. František Pásek

Pekárna Veka s.r.o. přijme prodavačku na HPP a prodavačku brigádnici. 

Informace na tel.: 736 631 900, info@pekarnaveka.cz

Pekárna Veka s.r.o 
ve středu 1.11. 2017

 
pro Vás otevírá novou prodejnu v Liptále 

(vedle Restaurace u Salisů - bývalá vinotéka).

Nabízíme chléb, sladké, slané, celozrnné, plundrové pečivo, knedlíky, sladké knedlíky, 
zákusky, nápoje, kávu s sebou, párek v rohlíku.

                  Otevřeno 
PO-PÁ 5:30-17:00, SO 6:30-11:00

Těšíme se na vaši návštěvu.
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NOVé tŘÍDĚNÍ:

POuŽIté rOStLINNé OLEJE
Potravinářský olej vylejte do PET láhve a odevzdejte 

do separační nádoby.
Kontejnery jsou umístěny:  
- u obchodu Jednota Dolansko
- ve sběrném dvoře u hasičské zbrojnice
- Na špici

POuŽItÁ SVÍtIDLA

Patří zde: svítidla pro komerční sféru, lineární (trubicové) 
zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky, LED svítidla.

NEpatří zde: běžné, reflektorové a halogenové žárovky, 
LED diody a pásky, svítidla zabudovaná v jiných výrobcích 
(auta, kuchyňské spotřebiče). 

Obyčejné žárovky odkládejte do směsného odpadu 
(popelnice, černé pytle). 

Odevzdávat můžete:
- ve vstupní chodbě na OÚ Liptál – pro menší svítidla 
- ve sběrném dvoře u hasičské zbrojnice

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

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně 
třídění odpadů v Liptále, obraťte se 

na pracovníky obecního úřadu, 
kteří Vám rádi pomohou.

Děkujeme, že třídíte odpad! 

tŘIĎmE ODPAD, mÁ tO SmySL

POZOr - kdo nebude mít na popelnici přilepenu samo-
lepku pro rok 2017 (tj. doklad o zaplacení), nebude mu 

popelnice vyvážena!

NEtŘÍDĚNÝ – zbytkový - ODPAD – POPELNICE - 
PytLE černá barva (paseky)

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

PASEKY – odvoz 1 x za 14 dní - SUDÝ - SVOZOVÝ 
DEN – PONDĚLÍ ráno. 

umístění barevných KONtEJNErŮ, 
do kterých lze průběžně odkládat skleněný odpad, 

papír, plasty, bioodpad:  
- v Dolansku u obchodu Jednota

- ve Středu obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice
- v Hořansku na Špici.

tŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍr 
– modré pytle a modré kontejnery

* 23.10. * 20.11. * 18.12.2017

tŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASty 
– žluté pytle a žluté kontejnery

* 06.11. * 04.12.2017

tŘÍDĚNÝ ODPAD - NÁPOJOVé KArtONy 
- tetra Pack -  oranžové pytle a oranžové popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů. 
Kartony stlačte, šetříte tak místo.

tŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO 
– zelené kontejnery „zvon“

Kontejnery jsou sváženy podle potřeby.

BIOODPAD – hnědý kontejner
Kontejnery jsou sváženy podle potřeby.

tŘÍDĚNÝ ODPAD - BytOVÝ tEXtIL, ODĚVy, 
OBuV, HrAČKy – bílý kontejner

- umístěn ve středu obce ve sběrném dvoře a Na Špici.

tŘÍDĚNÝ ODPAD - ELEKtrOZAŘÍZENÍ - E-BOX
- umístěn u vchodu do Obecního úřadu v Liptále.

Větší elektrozařízení lze odevzdat do sběrného dvora 
nebo domluvit s našimi hasiči.

tŘÍDĚNÝ ODPAD - BAtErIE – NÁPLNĚ 
Z tISKÁrEN

 –  boxy umístěny při vstupu na OÚ Liptál

Svoz odpadu Liptál - 2017

Podlahářské  Práce
Pokládka pvc, vinylových podlah, plovoucích podlah, koberce 

Marek Martinů
Liptál 538

Tel.: 724 725 924, markus9@seznam.cz
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Z obecní knihovny Liptál
Letní prázdniny utekly jako voda a už jsme v novém školním 
roce v naší knihovně přivítali žáky letošní třetí třídy s paní 
učitelkou Hříbkovou. Čekáme také druháky a čtvrťáky, kteří 
nás jistě brzy navštíví. Děti z první třídy přivítáme o něco 
později, až se seznámí se všemi písmenky. Na návštěvy dětí 
prvního stupně Základní školy Liptál se moc těšíme!

Novinky :
V knihovně pravidelně odebíráme časopis zaměřený 

na zdraví REGENERACE a pro děti oblíbený komiks 
ČTYŘLÍSTEK, k zapůjčení máme také časopisy 

zaměřené na ruční práce.

V měsíci září nakoupíme podzimní knižní novinky 
a v říjnu proběhne výměna cirkulačního souboru. 

Nové WEBOVé StrÁNKy KNIHOVNy 
www.liptal.knihovna.cz 

OtEVÍrACÍ DOBA KNIHOVNy LIPtÁL
ST 15.00 – 17.00 
PÁ 15.00 – 17.00

Alena Malčíková, knihovnice 
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Plán známých akcí v Liptále
Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

rOK 2017

19.10. čt Opékání v ovocném sadu 14:00 Obec Liptál, MŠ, ZŠ Ovocný sad 
Liptál

20.10.
21.10.

pá
so Volby do PS PČR 14-22

08-14 ČR, OÚ Liptál VZM

27.10. pá Soukromá akce -- Geržovi, Liptál KZ

12.11. ne Vítání občánků 14:30 Občanská komise Liptál, Obec 
Liptál VZM

25.11. so Adventní jarmark 13:00 SRP ZŠ Liptál, ZŠ, MŠ, Obec 
Liptál KA

25.11. so
Zvonečkový průvod a rozsvícení vá-
nočního stromu a betlému se zpíváním 
koled

16:30 SRP ZŠ Liptál, ZŠ, MŠ, Obec 
Liptál Před OÚ

02.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, Obec Liptál KZ
02.12. so 18. Mikulášská jízda 2017 14:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál obec
03.12. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE

09.12. so Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ 
Liptál

09.12. ne Vánoční zpívání a koledování 16:00 FS Lipta Liptál, ZUŠ Morava KZ
13.12. st Vánoční besídka DDaZŠ Liptál 15:00 DDaZŠ Liptál KZ
26.12. út Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

rOK 2018
01.01. po Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ
12.01.
13.01.

pá
so Volby prezidenta republiky 14-22

08-14 OÚ Liptál VZM

20.01. so Hasičský ples, před výroční schůze 20:00 SDH Liptál KZ
26.01.
27.01.

pá
so

Volby prezidenta republiky
- případné II. kolo

14-22
08-14 OÚ Liptál VZM

10.02. so 2. Dětský valašský bál 2018 14:00 FS Lipta Liptál KZ
10.02. so 74. Valašský bál 2018 20:00 FS Lipta Liptál KZ

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

03.03. so Dětský karneval 15:00 MŠ, ZŠ, SR + složky Liptál KZ
10.06. ne 31. Dětský (nejen) foklorní den 2018 10:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA

13.07.
14.07.

pá
so

Gastro-folklorní festival - mistrovství 
ve vaření halušek. Jiné valašské speciality. 
Vystoupení.
Pátek letní kino u zámku.

10:00
FS Lipta Liptál
Obec Liptál
Sdružení Tradice ČR

před zámkem 
/ KZ
KA

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

Tomana Jan, Liptál
Šťastní, Vizovice KA

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

11.08. so 4. Liptálský gulášfest 2018 – 
Liptalanka,1+1 15:00 Obec Liptál KA

24.08.
až

26.08.

pá
-

ne
MFF 49. Liptálské slavnosti 2018
- výstava --

FS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA

Obec
26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ
01.01.
2019 út Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ

Změna programu vyhrazena !
Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA – Přirodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ 

Liptál, TJ – areál TJ – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice
Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz a www.planujvylety.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět 

co nejširší okruh lidí, získáte tak reklamu. Zasílejte proto plakáty, pozvánky atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném 
předstihu zveřejňovány. 

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 mimořádných 
akcí, kterým jsme nuceni dát přednost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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Liptálský gulášfest 2017
Stejně jako v předešlých letech se 

Obec Liptál rozhodla uspořádat již 
v pořadí třetí Liptálský gulášfest. Tato 
již tradiční akce se konala v sobotu 
5. srpna 2017 v Přírodním kulturním 
areálu Liptál. Oproti předešlým dvěma 
ročníkům se jednalo o dřívější termín, 
ale to co do průběhu a atmosféry mělo 
jen pozitivní vliv, díky krásnému slu-
nečnému počasí, které panovalo po ce-
lý den. O hudební a taneční zábavu se 
postarala dechová hudba Liptalanka 
a ve večerních hodinách hudební sku-
pina 1+1. Pro děti byla připravena zá-
bava v podobě skákacího hradu a jízdě 
na ponících.

I v letošním ročníku se zúčastnilo 
soubojového klání devět gulášníků, 
což je vzhledem k dispozičnímu řešení 
přírodního areálu i maximální možná 
kapacita. Při výběru kandidátů, kteří 
chtěli předvést své umění, jsme dá-
vali přednost Liptalanům. Tak jako 
vloni se o získání nejlepšího liptál-
ského gulášníka ucházeli obhajující 
dva vítězové z předešlých ročníků Jan 
Vaculík a Ladislav Kováč. Dalšími 
tradičními účastníky byli Pavel Londa, 
Filip Tomanec, Mirek Malčík a Laďa 
Škrabánek. Úplně poprvé se soutě-
že zúčastnili Antonín Juřička, Laďa 
Gerža (z Geržiček) a historicky první 
zástupkyně něžného pohlaví, Lucka 
Srněnská. Všichni gulášníci přistoupili 
k přípravě velice zodpovědně, to se 
poznalo už tím, že někteří rozehřívali 
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své kotle už po osmé hodině ranní. 
Během přípravy panovala mezi všemi 
gulášníky přátelská atmosféra, která 
byla podporována dobrou slivovičkou 
a pivem. 

Oficiální zahájení akce bylo v 15:00 
hodin. To už měli všichni mistři se 
svými pomocníky guláše dokonale 
vyladěné a připraveny k ochutnávce. 
Dna kotlů se stejně jako v předešlých 
ročnících objevovaly už kolem sedm-
nácté hodiny. Ten, kdo nebyl dosta-
tečně nasycen, měl možnost doplnit 
svůj žaludek párkem v rohlíku a dal-
šími pochutinami. A jak už to bývá, 

ke guláši nemohlo chybět ani pivo.  
Pravidla soutěže a hlasování se pone-
chalo stejné jako v předešlém ročníku, 
to znamená, že každý účastník měl 
během ochutnávky možnost dát svůj 
hlas svému favoritovi losem, který 
obdržel u vstupu. Vyhlášení o nejlepší 
guláš proběhlo v 19:00 hodin. I když 

rozdíly hlasů byly mezi mistry opět 
velice malé, na třetím místě se nako-
nec umístila Lucka Srněnská, druhou 
příčku obsadil vítěz prvního gulášfestu 
Ladislav Kováč a nejlepším gulášní-
kem III. Liptálského gulášfestu se stal 
Filip Tomanec. Vyhlášením celá akce 
samozřejmě neskončila a díky příjem-
nému počasí pokračovala volná zábava 

za doprovodu hudební skupiny 1+1 až 
do pozdních nočních hodin.

Jsem velice rád, že účast na letošním 
ročníku byla zase hojná, čímž myslím, 
že smysl celé akce se sejít u dobrého 
jídla, pití a zábavy, se podle mého 
názoru, naplnil. Tímto bych chtěl ještě 
jednou poděkovat všem gulášníkům 
a jejich pomocníkům za jejich fantastic-
ké výkony a hlavně ochotu se spolupo-
dílet na akci, která je určena nám všem 
a našim spoluobčanům. Mé poděkování 
patří i všem pracovníkům obecního úřa-
du za jejich práci a čas, bez kterých by 
se takové akce konat nemohly a všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem organi-
začně na této akci podíleli.

V závěru bych Vás všechny chtěl 
ještě tímto pozvat na následující ročník 
v pořadí IV. Liptálského gulášfestu, 
který plánujeme na předběžně na sobo-
tu 11. srpna 2018. 

Ing. Ondřej Vaculík
místostarosta obce Liptál

Foto J. Vráblíková ml., Jos. Londa
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s velkým zpožděním a neúplné a může 
tak dojít k nepřesnostem a nedostateč-
ným informacím pro vítání občánků či 
pro další číslo zpravodaje.

Děkujeme  za  pochopení  a  spolu-
práci.

Jana Vráblíková

Srdečně zveme všechny liptálské se-
niory k tradičnímu

přátelskému posezení,
 které se uskuteční 

v Kulturním zařízení obce Liptál 
v sobotu 2. prosince 2017 

od 14:30 hodin.

V programu Vás krátce pozdraví sta-
rosta, připravena jsou i malá vystoupení 
s překvapením, hudba k tanci i posle-
chu a možná přijde i Mikuláš.

Občerstvení zajištěno.

Vítání občánků
V neděli 12. listopadu 2017 připra-

vujeme vítání nových občánků. Zveme 
proto srdečně rodiče s dětmi naroze-
nými od prosince 2016 do srpna 2017 
do zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Liptále. Všichni pozvaní obdrží po-
zvánku samostatně. Začátek je ve 14:30 
h. Naše nové občánky a samozřejmě 
i jejich doprovod pozdraví pan starosta, 
členky Komise pro občanské záležitosti 
při ZO Liptál a jistě nebude chybět ani 
krátký program, ve kterém své nové 
kamarády přivítají do života nejmenší 
ze souboru Lipta. 

Jana Vráblíková
Ilustrační foto z května 2017 

Josef Londa

Prosíme i nadále rodiče našich ma-
lých  spoluobčánků,  aby  nám  chodili 
své  narozené  děti  přihlásit  na  obecní 
úřad, jelikož nám všechny změny chodí 

Pozvání na posezení se seniory Přijďte společně pobesedovat v před-
vánoční atmosféře.

Těší se na Vás Komise pro občan-
ské záležitosti při Zastupitelstvu obce 
Liptál a obecní úřad.

Pokud budete žádat odvoz, sdělte to 
členům komise nebo na obecní úřad, 
tel. 571 438 074.

Foto 2016 Josef Londa
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ŘÍJEN – LISTOPAD - PROSINEC 2017

60 let
listopad  Mrnůštík Jaromír, Dolansko
prosinec Žaludková Dagmar, Hořansko
  Kolaja Petr, Pusté

65 let
říjen  Daňa Josef, Na Špici
  Ing. Hala Jiří, Sadová
  Geržová Danuše, Dolansko
listopad  Mrnuštíková Marie, Na Špici
  Machová Alena, Výpusta
  Šimara Josef, Dolansko
  Klepáč Jaroslav, Dolansko
prosinec MUDr. Dostál Roman, Háj

70 let
prosinec Tomšová Marie, Dolansko

75 let
listopad  Tomanová Ludmila, Kopřivné
prosinec Gerža Vladislav, Dolansko

80 let
říjen  Chmelařová Anežka, Na Špici
prosinec Ing. Evják Jan, Dolansko

81 let
listopad  Gojná Anna, Hořansko
prosinec Vaculík Jan, Střed

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

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

84 let
prosinec Šťastný Josef, Střed

85 let
listopad  Geržová Marie, Hořansko

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

87 let
listopad  Valchářová Filomena, Výpusta

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

89 let
listopad  Svoboda Emil, Na Špici

90 let
listopad  Krumpoch Vladimír, Dolansko

93 let
listopad  Mrnuštík Jan, Škurňův dvůr

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚmrtÍ
srpen Tomana Karel, Helštýn
 Kocourek Alois, Lopuník
říjen Mikulec Radomír, Střed

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

NArOZENI
květen Hajtrová Kamila, Dolansko
červen Lahvička Jakub, Lůžko
 Skopalová Adéla, Dolansko 
 Tichý Marek, Hořansko
červenec Veselá Kristýna, Na Prašnici
 Kvaššay Nina, Sadová
 Bezděková Anežka, Lůžko
 Beránková Zuzana, Lopuník
 Vrla Martin, Střed

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘIHLÁšENI 
červenec Šimek Milan, Dolansko
září Navrátilová Kateřina, Lopuník
 Hajtrová Kamila, Dolansko

ODHLÁšENI 
červenec Hlavatá Nicole, Dolansko
 Kubínová Kateřina, Kubín Adam, Pusté
srpen Marková Jaroslava, Ježek Marek, Ježková 

Zoja, Střed
 Ing. Smílek Jiří, Háj
září Koutná Gabriela, Na Špici

SŇAtKy
červen Němečková Kateřina, Pusté, 
 nové příjmení Kubínová
červenec Zadražilová Nicole, Dolansko, 
 nové příjmení Hlavatá
srpen Mrlinová Lenka, Střed + Vaculík Jakub, 

Škurňův dvůr
září Mikel Milan + Valová Zuzana, Škurňův 

dvůr

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKé KrONICE
Omlouváme se za případné nepřesnosti,  jelikož se nám 

stále nedostává některých informací o změnách v pohybu 
obyvatelstva. Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - sňat-
ky, odhlášení, narození, úmrtí příbuzných nahlásili na OÚ 
v Liptále, abychom je mohli přesně zanést do evidence oby-
vatel a mohli z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další 
zpravodaj apod. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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Vzpomínky

Dne 28. prosince 2017 uplyne 20 let, kdy 
nás opustil tatínek a dědeček, pan 

Josef matoška z Liptálu č. 143

Dne 12. prosince 2017 by se dožil 90 let.

Dne 14. listopadu 2017 uplyne 20 let, kdy 
nás opustila maminka a babička, paní 

Jiřina matošková z Liptálu č. 143

Odešla ve věku nedožitých 69 let.
 Vzpomíná rodina Matoškova

Dne 24.12.2017 by se dožil 100 let pan

Karel Daňa, Liptál č. 399 (u Lažů).

Vzpomíná syn Josef s rodinou. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Smuteční oznámení
Na obecní úřad dostáváme od rodin a blízkých ke zve-

řejnění smuteční oznámení občanů, kteří stále měli vazbu 
na Liptál, nebo přímo byli rodáci a na svoji rodnou obec 
nikdy nezapomněli. 

Z úcty k jejich životu a myšlenkám na naši obec, a i proto, 
že se naše širší veřejnost nemá možnost tradičním způsobem 
seznámit s těmito oznámeními, rozhodli jsme se zveřejňovat 
pro tichou vzpomínku nás všech na stránkách Liptálského 
zpravodaje. (JV)

Čest jejich památce! 
 

Eště sa jedenkrát ohlédni po tem kraju,
z muškátů včely tu do slunka vylétajů …

L. Nezdařil – Horní chlapci

Pan František Koňařík, Semetín 
- dlouholetý pracovník Lipty, mistr v Kateřinicích. Do po-

sledku vyráběl dřevěné výrobky do domácnosti apod.

Zemřel náhle v pátek 7. července 2017 ve věku 81 let. 
Rozloučení proběhlo v pátek 14. července 2017 v 15 h 

smuteční obřadní síni ve Vsetíně. 
Poté byl převezen ke zpopelnění. 
Za pozůstalou rodinu dcera Hana s rodinou, syn Michal 

s rodnou, vnuk Ondřej, sestra Ludmila s rodinou a ostatní 
příbuzní.

Nyní je čas - pro mne, abych zemřela,
a pro vás, abyste žili.
Pouze Bůh ví,
kdo z nás je ne tom lépe …

Paní Vlasta Indráková, Jarcová
- bývalá vedoucí pošty v Liptále.

Zemřel po dlouhé nemoci v neděli 13. srpna 2017 ve věku 
61 let. 
Rozloučení proběhlo v pátek 18. srpna 2017 ve 13:30 h 
v kostele evangelického Horního sboru ve Vsetíně.  
Za pozůstalou rodinu dcera Iva a syn Honza s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Já půjdu tam,
kam všechny pokolení odešla,
a lesy budou dále v slunci snít
a vody zářit v lesku zlatých hvězd.

Julius Zeyer

Paní Františka Žůrková, Lutonina
- učitelka, dříve z Liptálu Hořanska č. p. 319

Zemřela ve středu 27. září 2017 ve věku 77 let. 
Rozloučení se uskutečnilo v pondělí 2. října 2017 v 15:30 h 
v evangelickém kostele v Liptále. Po smutečním obřadu 
byla převezena ke zpopelnění.
Za pozůstalou rodinu dcera Daniela s manželem, snacha 
Eva, vnoučata Andrea, Simona, Daniel a Hana a ostatní 
příbuzní.
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Příměstský dětský tábor Broučci

ČCE LIPtÁL teen-camp mládeže na Spálově 2017
Od 11. - 15. srpna 2017 jsme společ-

ně prožili krásný, oddechový i povzbu-
zující přátelský čas uprostřed přírody 
na Spálově u řeky Odry. Žádná postel, 
žádná elektrika, teplá voda, ani wifi. 
Ale za to spoustu skvělých kamarádů, 
raků, praskání ohně i jeho všudypří-
tomný kouř a místo puštěné televize či 
počítače, ustavičné zurčení panenské 
řeky Odry.  

K tomu zpívání, práce i hry, a duchov-
ní zamyšlení. A také možnost poznat 

nové skvělé přátelé - Pavla Ružičku 
ze Slovenska a Pavla Tasku z Ostravy. 
Oba skvělí mladí muži, kteří se ve svém 
životě setkali s Kristem, jako s živým, 
milujícím a zachraňujícím Bohem, kte-
rý dal smysl a cíl jejich životu. Pavel 
Růžička byl velký podnikatel a stal se 
závislým na tvrdých drogách. A když 
už nemohl a nevěděl jak dál, ve svém 
zoufalství se obrátil na Krista a prosil 
Ho o pomoc. A On mu pomohl a ze dne 
na den ho osvobodil od této závislosti. 

Dnes je tomu už šest let, Pavel má už 
svoji krásnou rodinu a žije šťastný 
a  požehnaný život. A všude vydává 
své svědectví a povzbuzuje i druhé lidi 
k důvěře v Boha. A musíme říct, že ve-
lice povzbudil i nás. :)

Díky všem za super čas a budeme se 
těšit zase na příští léto. :) 

Mária Jenčová 
Fotografie na stránce - archiv sboru

Od 14.-18. srpna 2017 bylo na evan-
gelické faře v Liptále velmi veselo a ži-
vo. Asi dvacet dětí tam denně přicházelo 
na Dětský příměstský tábor. Každý den 
na ně čekalo spousta legrace, her, zají-
mavé vyrábění, povídání o Broučcích, 
zpívání a mnoho dalšího. Nechybělo 
koupání a dovádění v bazénu, stavění 
domečků pro zvířátka v lese, možnost 
vysednout si na živého koně, nebo po-
držet si na ruce Výra velkého. Poslední 
noc tu byla možnost přespání na faře 
s nočním výletem odvážných broučků, 
a ti nejodvážnější spali dokonce venku 
v indiánském stanu zvaném tee-pee.

To všechno a mnoho dalšího pro děti 
připravili mládežníci našeho sboru, kte-
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ří po celou dobu o děti s láskou pečovali a věnovali se jim. Velké díky patří i ženám našeho sboru, které nám po celý týden 
připravovaly vynikající jídla a dobrůtky. Všem moc a moc děkujeme a těšíme se na příště! :) 

Mária Jenčová

Návštěva z Nového Zélandu
Při nedělní bohoslužbě 24. září 2017 

jsme prožili velice milé společenství 
s našimi přáteli ze skupiny Whaakari 
Rotorua z Nového Zélandu s vedoucím 
Frankem Tomasem Graplem a Kristýnou 
Makovou, manažerkou v ČR.

Po kázání nás přátelsky pozdravili 
milým slovem a zpěvem naší české 
hymny. Krásně tak vyjádřili svoji spo-
lupatřičnost s námi a otevřenost svých 
srdcí. Bylo to tak nádherné, tak srdečné 
a dojímavé, že mnohým z nás ukápla 
slzička dojetí a radosti.

Po bohoslužbě jsme ještě na chvíli 
poseděli pod dřevěným altánkem na za-
hradě, spolu s jeho stavitelem p. Janem 
Mrnuštíkem. Naší přátelé vyjádřili svůj 
vděk a zároveň určitou posvátnost této 

chvíle nádhernou zpívanou modlitbou 
v jejich rodné řeči, po které následovalo 
vřelé loučení a vyjádření naděje na opě-

tovné shledání v příštím roce.  
Mária Jenčová

Foto Vladimír Kříž a archiv sboru
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Liptálské slavnosti 2017 v evangelickém kostele
V neděli 27. srpna 2017 při příležitosti 

48. ročníku Mezinárodního folklórního 
festivalu Liptálské slavnosti jsme v na-
šem kostele přivítali členy jednak do-
mácích českých souborů, a pak i zahra-
ničních souborů ze Slovenska, z Indie, 
z Kostariky a z Rumunska. Soubory 
představil a uvedl člen našeho sboru 
a dlouholetý ředitel Liptálských slav-
ností p. Ladislav Michálek. Všichni nás 

přátelsky pozdravili písní i milým slo-
vem. A tentokrát zpívaný pozdrav zazněl 
i z naší strany v podání mládežnické 
kapely našeho sboru, která rozbíhá svoji 
činnost díky podpoře naší církve i naší 
obce.

Jako upomínku na toto přátelské a vý-
jimečné setkání všichni, včetně pří-
tomných hostů - p. Aleny Gajdůškové, 
p. Petra Vašíčka a p. Zdeňka Pšenici, ob-
drželi písemné poděkování a miniaturní 
repliku zvonu našeho kostela. 

Mária Jenčová
Foto Jana Vráblíková
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Setkání Na Bílé
6. července 2017 jsme si připomenuli 

602. výročí mučednické smrti Mistra 
Jana Husa a 500. výročí světové refor-
mace taktéž u Památníčku v Kubíkově 
Žlebu na Bílé. Setkání organizovala 
obec Seninka.  Zúčastnili se ho evange-
líci ze všech okolních obcí, ke kterým 
promluvili br. farář Jaroslav Voda, br. 
farář Pavel Čmelík z Leskovce a s. fa-
rářka Mária Jenčová z Liptálu.

Setkání bylo ukončeno zpěvem "va-
lašské hymny" a přátelskými rozho-
vory.  

Mária Jenčová
Foto „dhaula“

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, e-mail: liptal@evangnet.cz, 
web: www.liptal.evangnet.cz

Zveme všechny příznivce na 

ADVENtNÍ KONCErt
v neděli 3. prosince 2017 v 15 hodin 

do chrámu Českobratrské církve evangelické v Liptále. 

PrOGrAm 

připravují zpěvačky ženského pěveckého sboru Rokytenka, 
cimbálová muzika Kuráž ZUŠ Morava 
a jako host vystoupí kapela Dareband. 

Všichni se na Vás těšíme.
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Začal opět nový školní rok a s ním 
i nové výzvy z oblasti výchovy a vzdě-
lávání nejen pro naše děti, ale i rodi-
če a všechny ostatní. Pro harmonický 
rozvoj dětí, jejich chování a mravní 
postoje, je rozhodující výchova doma 
v rodině, prvních šest let jejich života. 

Často se chlubíme tím, že jsme 
ve školství, výchově a vzdělávání dě-
dici Jana Amose Komenského. Toto 
tvrzení do značné míry pokulhává, ne-
odpovídá pravdě, tomu co náš velký 
myslitel a pedagog žil, učil a napsal. 
Od Komenského jsme se v mnoha vě-
cech naprosto odvrátili. Pokusím se 
stručnosti připomenout jen několik je-
ho myšlenek, nad kterými bychom se 
mohli v tichosti zamyslit.

Komenského pojetí smyslu vzdělání 
je poznávání Boha. Úkolem člověka je 
velebit Boží jméno. Smyslem vzdělání 
v Theatru je, aby se člověk prostřednic-
tvím poznání světa přibližoval k Bohu. 
Jestliže se člověk málo vzdělává, může 
i málo poznávat Boha.

Obsah vzdělání měl mít podle Di-
daktiky pět složek: vyučování vědám, 

umění, jazykům, mravnosti a zbožnosti. 
Vzdělávat děti a mládež znamená oteví-
rat jim porozumění pro věci. Všichni 
kdo jsou posíláni na svět, by se měli 
učit znát základy, příčiny a cíle všeho 
nejdůležitějšího, co je a co se děje, aby 
si mohli o tom učinit nějaký skromný 
úsudek bez škodlivého omylu. 

Studium věd, umění a jazyků je 
pouze příprava k vyšším věcem, a to 
ke snažení se o moudrost, jenž nás má 
učinit „vyššími,  statečnými  a  velko-
duchými.“ Proto je nutné vštěpovat 
mládeži bez výjimky všechny ctnosti 
a také zbožnost. Studium mělo utvářet 
všechny stránky člověka. Vzdělání si 
neměli osvojit jen někteří, ale všichni 
lidé. Zdůrazňoval, že vzdělávání nikdy 
nekončí, že je neustálé.

Komenský považoval za nelidské, 
pokud není někomu umožněno, aby se 
zdokonaloval jen proto, že je chudý, 
ženského pohlaví, jiného vyznání atd. 
Stejně tak měli být vzdělávání i ti méně 
nadaní. Dokonce ti, kteří jsou od příro-
dy hloupí a tupí, potřebují více vzdělání, 
protože kdo je nadání zdlouhavějšího 
a chatrnějšího, tím více pomoci potře-
buje, aby byl co možná zbaven zvířecí 
tuposti a strnulosti (Velká  didaktika, 
kap. IX., § 3). 

Ve 12. kapitole Didaktiky uvedl 
Komenský svou typologii nadání, která 
je dokladem jeho bystrého pozorování. 
Podle nadání rozlišoval šest typů žáků:  

Výchova a vzdělávání
Ř-K Církev Liptál
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1.chytré - bystré , dělající radost, hod-
né, povolné, poslušné;  2.chytré. - bys-
tré, váhající, líné, kteří se však nebouří;  
3.chytré - bystré, vzpurné, tvrdohla-
vé;  4.tupé mysli, povolné, poslušné;  
5.hloupé, líné, nebouřící se;  6.hloupé, 
vzpurné, tvrdohlavé.  Pouze šestý typ 
žáka považoval za velmi obtížně vzdě-
lavatelný.

Navrhovaná vzdělávací soustava mě-
la čtyři stupně. Vzdělávání mělo být 
uskutečňováno po šestiletých etapách. 
První stupeň – je výchova v rodině, 
doma. Této etapě je věnována příručka 
Informatorium  školy  mateřské. Je to 
vůbec první spis ve světové pedago-
gické literatuře, věnovaný předškolní 
výchově, a také první spis 
určený především ženám.

Náš slavný učitel národů 
byl zřejmě také první, kdo 
se systematicky zabýval vý-
chovnou kázní, tj. v rámci 
uceleného výchovného sys-
tému. Škola bez kázně, mlýn 
bez vody. Odejmeš-li mlýnu 
vody, zastaví se, odejmeš-
li škole kázeň, oslábne. Tak 
zahajuje Komenský kapitolu 
o školní kázni ve své Velké 
didaktice. Škola nemá být 
plná křiku, nýbrž má býti 
plna bedlivosti a pozornos-
ti ze stran učitelův i žákův. 
Vzdělaný duch je zároveň 
ukázněný duch. Má-li učitel 
žákům pomoci dosáhnout to-
hoto kýženého cíle, je třeba, 
aby on sám dobře rozuměl 
účelu, látce a způsobu kázně, 
tj. aby věděl proč, kdy a jak 
káznit.

Vážným předmětem kázně 
je morální provinění. U to-
hoto typu přestupků doporu-
čuje Komenský razantnější 
postup. Jako příklady tako-
vých provinění uvádí: oplz-
lost, vzdorovitost, zatvrzelou 
zlomyslnost, pýchu, zpupnost či nějaký 
projev bezbožnosti. Proč je třeba vůči 
těmto přestupkům postupovat důrazně? 
Protože morální přestupky uráží vzne-
šenost Boží a podvracejí základ všech 
cností. 

Komenský ví, že bez ctností či morál-
ních standardů je nejen škola, ale i celá 
lidská společnost jako mlýn bez vody. 
Nefunkční. Proto doporučuje usmiřo-
vat tyto prohřešky nejpřísnějšími tresty. 
(Nejpřísnějším trestem bylo vyloučení 
žáka ze vzdělávacího procesu, ze ško-

ly). Závěrem Komenský zdůrazňuje: 
„Přičemž souhrn všeho je, že kázeň 
musí se snažiti o to, aby ve všech a při 
všem byla vzbuzována úcta k Bohu, 
ochota k bližnímu, a ku pracím a úko-
lům živost a čilost, a všechny tyto 
vlastnosti aby byly posilovány stálým 
užíváním a prováděním.“ 

Naprosté nedorozumění dnes panuje 
v pojetí „škola hrou“. Není to o tom, 
že by si děti ve škole hrály! Schola 
ludus  - Škola na  jevišti  – Škola hrou 
(dramatizace, divadlo). Schola ludus je 
prostředkem k nacvičení a opakování 
encyklopedické, vědomostní látky. Jde 
vlastně o vylepšení drilování, zpříjem-
nění pamětního učení spojeného s ná-

zorností. Záměrněji se využívá princip 
dramatičnosti i divadelnosti a oboha-
cování zkušeností na základě vlast-
ních prožitků, skrze vlastní jednání. 
Divadelní hry v pojetí Komenského 
byly především prostředkem k procvi-
čování latiny, nacvičení a opaková-
ní encyklopedické, vědomostní látky, 
ale také sloužily k motivaci, osvěžení 
a zpříjemnění procesu učení žáků.

Tolik Komenského představy o vzdě-
lávacím a vyučovacím procesu v rodině 
a ve škole. Pro rodiče, učitele i vycho-

vatele je vhodné, aby se s jeho myšlen-
kami seznamovali a ve svém životě vy-
užívali. Radost ze vzdělávání a nových 
poznatků, formování se podle moud-
rých zásad Jana Amose Komenského 
přeje všem.   

P. František Kuběna SJ

Jan Amos Komenský
(28.3.1592 pravděpodobně Nivnice – 

15.11.1670 Amsterdam, Nizozemsko) 

Byl poslední biskup Jednoty bratrské 
a jeden z největších českých myslitelů, 
filosofů a spisovatelů, „učitel národů“. 
Během svého života si získal renomé 

především jako pedagog, 
resp. teoretik pedagogiky 
a autor mnoha spisů z to-
hoto oboru. Byl jediným 
tvůrcem originální, filoso-
ficky ukotvené pedagogické 
soustavy v českých zemích, 
zabýval se všeobecnou te-
orií výchovy, didaktikou, 
vytvořil speciální metodiku 
výuky jazyků a sám sepi-
soval originální učebnice. 
Už za Komenského života 
si získaly mimořádnou ob-
libu jeho jazykové příručky 
Janua  linguarum  reserata 
(známé jako Brána  jazyků 
otevřená) a Orbis  sensua-
lium  pictus (Svět v obra-
zech). Komenský je považo-
ván za zakladatele moderní 
pedagogiky a vysloužil si 
přízvisko Učitel národů. 

Literární odkaz Jana 
Amose Komenského, kte-
rý byl coby nekatolík nu-
cen od roku 1628 působit 
v exilu, je velmi obsáhlý 
a různorodý. Psal latinsky 
i bohatou a působivou češ-
tinou. Tvořil spisy encyklo-
pedické a jeho ideálem byla 

pansofie (vševěda), objímající veškeré 
tehdejší vědění, zanechal však také dí-
la teologická i teosofická, hymnolo-
gická i hymnografická či všenápravná 
(výchovná, ale přesahující rámec di-
daktiky). Do obecného povědomí se 
zapsal také jako autor nejslavnějšího 
česky psaného díla 17. století s názvem 
Labyrint světa a ráj srdce.

Zdroj Wikipedia
Letos  uplynulo  425  let  od  jeho  na-

rození.  Na  jeho  počest  je  28.  březen 
Dnem učitelů. 
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Peace run

Pingpongový turnajZe Základní školy Liptál
V úterý 27. června a ve středu 

28. června 2017 se pod vedením paní 
učitelky Machovské v tělocvičně školy 
konal Pingpongový turnaj. 

V úterý se utkali přihlášení žáci z prv-
ního stupně. Po několika soubojích na-
konec poslední zápas rozhodl o vítězi 

a tím se stal Adam Trochta (4. třída), 
na druhém místě skončil Marek Vráblík 
(4.třída) a třetí místo vybojoval Ondřej 
Daňa ze druhé třídy. 

Další den se se stejným nadšením 
pustil do hraní druhý stupeň. S pomocí 
žáků deváté třídy se všechno poved-

lo podle plánu a v poslední hodině 
vyučování se všechny zápasy dohrá-
ly. Na druhém stupni zvítězil Michal 
Trochta (6. třída), druhé místo obsadil 
Vojtěch Kovář (8. třída) a třetí Petr 
Bařina (9. třída). Již třetí turnaj na této 
škole se moc povedl a těšíme se na dal-
ší roky.              Mgr. Jana Machovská

V závěru školního roku se naši žá-
ci zapojili do Mírového běhu. Peace 
Run je nejdelší štafetový běh s hořící 
pochodní přes více než 140 zemí svě-
ta. Posláním běhu je vytvářet a šířit 
atmosféru přátelství, míru, porozumění 
a současně překonávat hranice mezi 
lidmi nejrůznějších národů.

Hlavním symbolem je Mírová po-
chodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese 

a předává všem, kteří se chtějí k této 
myšlence připojit. S Mírovou pochodní 
můžete běžet nebo ji na chvíli podržet 
a vložit do ní svá přání pro ostatní. 

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy
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Školská rada
Od 1. září 2017 byla zřízena nová 

Školská rada Základní školy Liptál, 
okres Vsetín. Školská rada se zřizuje při 
všech základních a středních školách 
podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon.

Školská rada je orgán školy umožňu-
jící zákonným zástupcům nezletilých 
žáků, případně zletilým žákům, pe-
dagogickým pracovníkům školy, zři-
zovateli a dalším osobám podílet se 
na správě školy. Školskou radu zřizuje 
zřizovatel. Třetinu členů školské rady 
jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní 
zástupci nezletilých žáků a případně 
zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí 
pracovníci dané školy. Členem školské 
rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady 
je tři roky.

Ani o prázdninách jsme ve škole ne-
zaháleli. Místo dětí však nastoupila 
do tříd 1. stupně pracovní četa obec-
ního úřadu, která odstranila ze stěn 
staré a nehygienické koberce a vynesla 
starý nábytek. A potom už úřadoval 
malíř - pan Miroslav Bařina. Stěny 
ve třídách opravil (a že spotřeba tmelu 
a sádry nebyla malá!) a krásně čistě 
vymaloval. A aby toho nebylo málo, 
stačil ještě vymalovat celou chodbu 
v 1. patře. Do nově vymalovaných tříd 
přibyly druhákům a třeťákům k novým 
lavicím ještě nové skříňky a skříně a ta-
ké prvňáčci dostali kompletně nově 
vybavenou učebnu. V těchto úpravách 
a dovybavení ostatních prostor školy se 
budeme snažit postupně pokračovat.

Velké poděkování nejen od nás, ale 
i od našich žáků, kterým se v novém 
velmi líbí, patří pánům Tomáši Mrlinovi 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát 
ročně. První zasedání školské rady svo-
lává ředitel školy. 

Školská rada na svém prvním zasedá-
ní stanoví svůj jednací řád a zvolí svého 
předsedu.

Funkce školské rady :
• Vyjadřuje se k návrhům školních 

vzdělávacích programů a k jejich ná-
slednému uskutečňování.

• Schvaluje výroční zprávu o činnosti 
školy.

• Schvaluje školní řád, ve středních 
a vyšších odborných školách stipen-
dijní řád, a navrhuje jejich změny.

• Schvaluje pravidla pro hodnocení vý-
sledků vzdělávání žáků v základních 
a středních školách.

• Podílí se na zpracování koncepčních 
záměrů rozvoje školy.

• Projednává návrh rozpočtu právnic-

ké osoby na další rok, vyjadřuje se 
k rozboru hospodaření a navrhuje 
opatření ke zlepšení hospodaření.

• Projednává inspekční zprávy České 
školní inspekce.

Nová Školská rada Základní ško-
ly Liptál, okres Vsetín bude pracovat 
ve složení:
• Členové zvolení z řad zákonných 

zástupců žáků: 
 Tomáš Mrlina, Jaroslava Salisová, 

Jana Trochtová
• Členové jmenovaní zřizovatelem:
 Ing. Milan Daňa, Veronika Jurásková, 

Lubomír Vaculík
• Členové zvolení z řad pedagogických 

pracovníků školy:
 Ing. Ivan Bechný, Mgr. Štěpánka 

Cedidlová, Mgr. Andrea Střelecká

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

Základní škola o prázdninách

a Josefu Valchářovi za likvidaci starých 
koberců a vydatnou pomoc při stěhová-
ní nábytku a panu Miroslavu Bařinovi, 
který v rekordním čase zvládl opravit 

a vymalovat plochy velikosti sportovní 
haly.

Mgr. Hana Burdová 
a Mgr. Andrea Střelecká
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V červnu 2016 připlul do naší tělo-
cvičny vikingský drakkar, velká říční 
a námořní loď severských mužů z fjor-
dů, tedy Vikingů. Skupina historické-
ho šermu Pernštejni nám svým pouta-
vým vystoupením přiblížila nelehký 
život skandinávských národů z období 
9. - 10. století. Vikingové nás sezná-
mili s mnohými věcmi ze svého života. 
Promluvili o jejich společnosti, odě-
vech, zbraních a samozřejmě válečných 
výpravách. Žáci naší školy si mohli 
alespoň na krátkou chvíli vyzkoušet vá-
lečnou strategii severských mořeplav-
ců. Před odplutím nám ještě převedli 
souboj s meči a sekyrami. Představení 
bylo po zásluze odměněno velikým 
potleskem.

Mgr. Olga Úlehlová

Milí spoluobčané, šachoví nadšenci 
a naši mladí svěřenci,

léto se nám překulilo a máme tu zase 
podzim a s ním jak třetí číslo zpravo-

daje, tak nový školní rok. Proto bych 
chtěl popřát dětem pohodové školní 
dny a hodně zájmových kroužků, aby 
měly možnost výběru. A budu rád, 

pokud si vyberou i ten náš šachový 
a my mezi námi přivítáme nové členy. 
A doufáme, že po ročním paběrkovaní 
ve třídách základní školy se nám letos 

Pernštejni – Vikingové

Základní škola Liptál, okres Vsetín 
SBÍRKA VÍČEK Z PET LAHVÍ

Sbírka je určena pro malého Dominika Němce (bratra jedné z našich žákyň), který trpí vážným 
onemocněním – leukémií. Sběrem víček přispějeme rodině na výdaje spojené s léčbou.
Víčka mohou děti nosit třídním učitelům nebo vhazovat do připravené krabice v šatně.

Sbírka bude pokračovat i po hlavních prázdninách. 
Velmi Vám děkujeme.

šachový koutek
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Spolek sdružuje rodiče, pedagogy, 
přátele a příznivce školy na základě 
dobrovolnosti a společného zájmu. 

Posláním spolku je spolupracovat se 
školou, vytvářet zázemí pro výchovně 
vzdělávací, kulturní a sportovní akti-
vity dětí a rodin s dětmi v obci, podí-
let se na přípravě a koordinaci aktivit 
pro děti a rodiny s dětmi, pomáhat 
školám v obci při plnění jejich úkolů 
v oblasti výchovně vzdělávací, při-
spívat k materiálnímu, technickému 
a finančnímu zajištění činnosti.

Hlavní činnosti spolku: 
Pořádání kulturních, sportovních, 

vzdělávacích a osvětových akcí pro 
děti a rodiny s dětmi.

Zajištění materiální, finanční či per-
sonální pomoci při kulturních, vzdě-

lávacích a sportovních akcích pro děti 
a rodiny s dětmi.

Sdílení a výměna informací, zkuše-
ností, námětů a doporučení k výuce 
i mimoškolní činnosti, podpora vzá-
jemné spolupráce a komunikace mezi 
rodiči, školou a učiteli.

Prezentace školy na veřejnosti.
Příprava a realizace projektů.
Získávání dárců.

Akce spolku ve školním roce 
2017/2018:

Školní farmářský den, 27.9.2017
Adventní jarmark, 25.11.2017

Dětský pohádkový karneval, 3.3.2018

Příspěvky rodičů na školní rok 
2017/2018 jsou stanoveny takto:

za 1 dítě 300 Kč

v případě dvou a více dětí 500 Kč 
(celkem za všechny děti)

Příspěvky rodičů jsou spolu s vý-
těžky z akcí určeny zejména na spo-
lufinancování mimoškolních aktivit, 
zájezdů, exkurzí, soutěží, lyžařského 
výcviku, pořízení pomůcek, vybavení 
školní cvičné kuchyňky, odměn na kon-
ci školního roku či uvítacích balíčků 
pro prvňáčky.                   Iva Koutná

Kontakt: 
Spolek rodičů a přátel Základní ško-
ly Liptál, z.s. 
Základní škola Liptál, 756 31 Liptál 
465.
Email: srpsliptal@seznam.cz  
Aktuální informace a pozvánky na akce 
najdete na webu ZŠ Liptál, obce Liptál 
i na facebooku.

Spolek rodičů a přátel Zš Liptál 

podaří vrátit do původních prostor, kde 
jsme měli svoji klubovnu. Případně, že 
se nám podaří najít prostory jiné.

 
Kdokoliv, kdo by se k nám chtěl 

přidat jak z řad dětí, tak dospělých, 
toho rádi uvítáme. Informace mu rádi 
poskytneme osobně, mailem nebo nás 
může zkusit kontaktovat přes ředitelku 
školy, případně vedení obce. Kontaktní 
email je srpsliptal@seznam.cz.

 Milan a Radim se na vás těší!
Za Šachový kroužek Radim Chmelař

Foto archiv kroužku
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Středa 27. září 2017 patřila Školnímu 
farmářskému dni. Hlavním tématem 
bylo JÍDLO a jeho příběh, zdravý ži-
votní styl, místní udržitelná ekonomi-
ka, tradice, řemesla a farmaření. Žáci 
pracovali ve výuce i v domácí přípravě 
na vybraných tématech a připravovali 
aktivity pro své spolužáky, rodiče a ve-
řejnost.

Děti z naší mateřské i základní školy 
měly možnost si vyzkoušet tradiční ře-
mesla (paličkování, tkaní, šití panenek, 
zpracování ovčí vlny, výrobu svíček), 
ochutnat brambůrky i karamel, umlít 
mouku či vločky, odhalit příběhy jídla 
z blízka i z daleka. Odpoledne pak 
samy připravily ochutnávku a prodej 
ovoce, zeleniny, pečených dobrot a roz-
manitých výrobků připravených doma 
s rodiči a prarodiči. Mimo školní lavice 
tak získaly nové vědomosti, dovednosti 
a zkušenosti a do třídních fondů při-
byla pěkná hromádka peněz na další 
aktivity.

Iva Koutná

školní farmářský den
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Školní rok Základní umělecké školy 
MORAVA začal v nově zrekonstruo-
vaných prostorách v podkroví levé-
ho křídla Základní školy v Liptále. 
Slavnostní otevření proběhlo za dopro-
vodu CM Kuráž z Liptálu a za přítom-
nosti jak vedení obce tak ZUŠ, v úterý 
5. září 2017. Široká veřejnost si mohla 
prohlédnout tři třídy pro individuální 
výuku na hudební nástroje, učebnu 
hudební nauky a také ateliér určený pro 
výtvarný obor. 

V tomto školním roce zajistí výu-
ku v Liptále jedenáct pedagogů. Děti 
se budou učit hře na housle, kytaru, 
kontrabas, klavír, akordeon, příčnou 
a zobcovou flétnu a cimbál. Věnovat 
se budou jak sólovému tak sborovému 
zpěvu a svou fantazii mohou rozvíjet 
ve výtvarné výchově. Nově jsme letos 
umožnili předškolní výuku určenou 
dětem od pěti let.

Zuš morava v Liptále

Děkujeme touto cestou panu staros-
tovi Milanovi Daňovi, místostarostovi 
Ondřeji Vaculíkovi a všem občanům 

obce Liptál za jejich náklonost k naší 
Základní umělecké škole.

Radek Cahlík

Začátek školního roku v Zuš morava
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Protože jsme tušili, že stěhování 
do nové mateřské školy bude velmi 
náročné, začali jsme již poslední týden 
v červnu. S pochopením rodičů a ome-
zením provozu školky na jednu třídu 
jsme s pomocí provozních zaměstnan-
ců obecního úřadu přestěhovali sklad 
a celou jednu třídu. V dalších, již 
prázdninových týdnech jsme dostěho-
vávali ostatní vybavení.

Největší problém byl rozmístit 
správně nábytek, vytvořit pro děti hra-
cí koutky, často i s využitím starých 
skříněk, a najít uložení pro všechny 
věci. V tom nám velmi pomohly no-
vé vestavné skříně na chodbě školky, 
sklad na pomůcky, a také samostatný 
sklad na prádlo.

S ukládáním, tříděním a vyřazová-
ním nepoužívaného jsme začali již 
v zimních měsících ve staré školce, ale 
stejně nám toho zůstalo ještě hodně.

Prostory tříd jsou menší, ale podařilo 
se nám najít místo pro všechna centra 
aktivit, jen kuličkový bazén a motoric-

ké hračky zůstaly na chodbě – jejich 
využívání je již na rodičích.

Velkým bonusem tohoto přestěho-
vání kromě toho, že je všechno nové 
a pěkné, je zázemí pro zaměstnance 
mateřské školy, tj. místo pro osobní 
věci, přípravu a odpočinek.

V průběhu přípravy nové školky 
jsme položili nový koberec do třídy 
mladších dětí, do kanceláře a čistící ko-
berce ke vchodu. Vybrány a objednány 
byly garnýže a záclony a také montáž 
žaluzií na všechna okna. Na výklenek 
s uloženými lehátky ve třídě starších 
dětí jsme vybrali žaluzii vertikální. 
Ve druhé třídě byla na lehátka objed-
nána nová vestavná skříň.

Pro dovážení stravy výtahem by-
ly zakoupeny dva nerezové vozíky, 
pro uložení spisů pořízeny archivační 
a spisová skříň.

Nově potažena byla sedací souprava 
do šatny učitelek a stará křesla pro 
rodiče na chodbu.

Po čtyřech týdnech usilovné práce 

Příjemným zpestřením v poprázdni-
nových dnech bylo dozajista slavnost-
ní otevření nových prostor mateřské 
školy, které se uskutečnilo za dopro-
vodu cimbálové muziky. 

Tento slavnostní akt proběhl v úterý 
5. září 2017 v odpoledních hodinách, 
kdy se na nové prostory přišlo podívat 
velké množství rodičů, prarodičů…, 
jednoduše spousta příznivců naší ma-
teřské školy. Nejdříve vystoupili naši 

začaly nové prostory připomínat ma-
teřskou školu a zaměstnanci mohli 
začít čerpat zaslouženou dovolenou 
na zotavenou. Poslední dokončení 
a doladění estetického vzhledu jsme 
nechali na poslední týdny v srpnu. 

A že se to povedlo, dosvědčilo velké 
množství návštěvníků při slavnostním 
otevření.

Velké poděkování patří vedení Obce 
Liptál za velkou investici, se kterou 
vybudovali toto krásné prostředí a je-
jich vstřícný přístup při přípravách 
i průběhu stěhování a to by ani nešlo 
bez pomoci jejich provozních zaměst-
nanců.

Další velké poděkování patří sou-
časným zaměstnancům mateřské ško-
ly – kolegyním za to, že to všechno 
zvládly, esteticky vyzdobily a připra-
vily k novému začátku. 

Teď jen společně doufáme, že se 
dětem v nové školce bude líbit a budou 
do ní chodit rády.

Eva Krausová, 
ředitelka Mateřské školy Liptál 

Stěhování mateřské školy 

Z mateřské školy Liptál

nejmenší a následně po krátkém pro-
slovu paní ředitelky a starosty obce 
byla slavnostně přestřižena páska. 

Pevně věříme, že se nám všem v no-
vé školce bude moc líbit.

                                                                                    
Mgr. Blanka Kamasová, 

učitelka MŠ Liptál

Všechny fotografie: 
archiv MŠ Liptál

Slavnostní otevření nové školky
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školní výlet

Vzhůru za krásami Jižních Čech

Z Dětského domova a Zš  Liptál

Dne 15.6.2017 se všichni žáci DD 
a ZS Liptál zúčastnili školního výletu. 
Letos jsme se vypravili do Ostravy, 
kde jsme nejdříve navštívili Pohádkový 
sklep strašidel v areálu Výstaviště 

7 dětí, teta a strejda a až po vrch 
naložené auto. Takhle, pro nás děti 
začala naše cesta do Jižních Čech. Pro 
tetu a strejdu dávno předtím. Všechno 
a všechny sbalit a nachystat…

Těšíme se na výlety, na stavění stanů, 
nové zážitky. Cesta autem příjemně 
ubíhala – někomu se sluchátky v uších, 
jiným spánkem a taky vzájemnými le-
gráckami.

Naše putování začalo v Třeboni, kde 
jsme si prohlédli hrobku a přešli úzkou 

Černá louka – je zde výstava různých 
pohádkových postav. Svým umístěním 
ve sklepních prostorách má trochu stra-
šidelný a tajemný nádech.

Další naší zastávkou se stalo Miniuni 
svět miniatur. Zde jsme měli zajiště-
ný program, který proběhl soutěživou 

formou, měl část vědomostní i pohy-
bovou. Na závěr všichni byli odměněni 
drobnou sladkostí a pamětním listem. 

Po příjemně stráveném dni jsme 
se vraceli s dobrou náladou zpět 
do Liptálu.

Za DD a ZŠ Liptál ZK

lávkou rybník, cestou jsme se na skok 
stavili k hranicím s Rakouskem a pusu 
si zašpinili od borůvek.

A vzhůru do Katovic a Strakonic, kde 
na nás čekal kamarád strejda Michal 
a kde měla být naše stanová základna. 
To jsme ale netušili, jak těžké to pro nás 
bude. Stany se nám nedařilo postavit, 
návod žádný. A i ti, kteří jsou normálně 
v klidu, začali být poněkud nervózní. 
Začalo se stmívat a nám nezbylo nic 
jiného, než to vzdát a přespat v domě 
strejdy Michala. Zítra se nám to určitě 
povede!

Druhý den nás čekala prohlídka 
Strakonického hradu a hradního safa-
ri, ve kterém bydlel kozel, který když 
chtěl pamlsek, škrábal kopytem o plot. 

Začíná nám pršet, tak se běžíme scho-
vat za strejdou do auta. Jedeme na hrad 
Rabí. Paráda. Vyčasilo se a tak vyhlíd-
ka z hradních ochozů nemá chybu. 
Po prohlídce hradu se pomalu vracíme 
do Katovic. Máme hlad jak vlci. Hurá 
restaurace a večeře.

Opět se pouštíme do stavění stanů. 
Tak nějaký malý návod je napsaný 
na obalech. Po dlouhé době, pak spo-
lečně s tetou a strejdou přicházíme 
na to, že návod je přesně naopak. Stihne 
se postavit jeden stan. Jsme rádi, že má-
me střechu nad hlavou a rádi využívá-
me – byť rozestavěného domu strejdy 
Michala.

Třetí den vyrážíme do Písku, kde se 
procházíme po nejstarším kamenném 
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Promajna

mostě v Čechách, prohlížíme si sochy 
z Písku. Naše další putování nás vede 
do Protivína, kde je krokodýlí farma. 
Pohladíme si a vyfotíme se s malým 
krokodýlem, cestou si venku hladíme 
oslíka a už se těšíme do Katovic na ve-
čeři.  „Co si asi dneska dám?“ honí se 
nám hlavou. Po večeři míříme na naši 
základnu.  A co nevidíme? Náš Michal, 
který ten den s námi na výlet nejel, 
ale zůstal pomáhat strejdovi Michalovi, 
sám postavil stan. Radostně se k němu 
vrháme, pomáháme mu dostavět i dru-
hý stan a už se těšíme, jak se zachum-
leme do spacáku. Večer ještě vozíme 
dřevo a opékáme špekáčky.

Noc ve stanu byla skvělá. Evču pro-
následovali cvrčci, tak jsme je ve dvě 
v noci museli vyhánět. Monika z toho 

měla velkou srandu, kluci ve vedlejším 
stanu spali jak dudci.

Ráno, krásně vyspaní – teda aspoň ti, 
co nenaháněli cvrčky, vyrážíme k dal-
ším dobrodružstvím. Nejprve však ná-
kup snídaně v novém strakonickém 
Lidlu, pak snídaně v trávě. Posilněni 
se vydáváme prozkoumat ZOO Dvorec 
u Borovan, kde mají mláďata bílých 

tygrů. Hladíme si osla, který začne šíle-
ně hýkat, když ho hladí Monča, ale jen 
proto, že vidí, jak mu ošetřovatel nese 
žrádlo. A hurá za velbloudem, kterého 
si můžeme také hladit. Každý se s ním 
chceme samozřejmě vyfotit. Kouzelné 
jsou i opice a smutný šimpanz. U ne-
bezpečných zvířat moc nestojíme, jen 
vyfotit a raději pryč. Co kdyby náho-
dou…. A kdeže jsou ti malí bílí lvíčci? 
Jó. Tam leží… Všichni spinkají pod 
dřevěným pódiem. Ale i tak jsou krás-
ní! Tak, teď už jen koupit něco na pa-
mátku a hurá za strejdou, který na nás 
trpělivě čeká v autě. Cestou zpátky 
vidíme v dálce Hlubokou nad Vltavou. 
Krásně se tam v kopcích tyčí. A co by 
pro nás strejda neudělal - jedeme se tam 
podívat. Krásný zámek i zahrada, jen 
kdyby nás teta pořád nechtěla fotit . 
Jsme unaveni a hladoví, těšíme se, až si 
naplníme břicha. Přijíždíme do Katovic 
– hurá stany pořád stojí! Ještě se po-
vozit se strejdou Michalem na traktoře 
a v bagru, pak už jen umýt a spát. Zítra 
nás čeká další náročný den.

Tak jako každé ráno, nakupujeme 
si snídani, snídáme na odpočívadle. 
Zastavujeme se u památníku v Letech 

u Písku. A pak už vyrážíme přes pře-
hradu Orlík do Kovářova do zážitko-
vého parku Zeměráj. Tady trávíme 
čas hledáním pokladu, postupně někteří 
odpadají a jen si užívají aktivity, které 
park nabízí. Je horko, jsme vděčni 
za každý stín pod stromy a chládek 
v kamenné restauraci. Za smíšky (pla-
tidlo v Zeměráji) si kupujeme občer-
stvení a hurá za strejdou, který nás už 
nedočkavě vyhlíží.

Jedem zpátky do Katovic. Za Mi-
chalem, Bárou a Betynkou. Napo-sledy 
povozit na traktoře, posedět u ohně… 
Zítra až se vzbudíme, musíme balit… 
Jedeme zpátky domů.

Tak… A je tu poslední ráno v Jižních 
Čechách. Sbalit si oblečení, pobalit 
stany, alespoň trochu po sobě ukli-
dit. Rozloučit se s Michalem, pohladit 
Betynku. Snad máme všechno. Po strop 
naplněné auto, 7 dětí, teta a strejda vy-
ráží zpátky směr Liptál…

Děkujeme paní ředitelce, že nás 
do Čech pustila, sponzorům za finan-
ce, bez kterých by to nešlo a strejdovi 
Laďovi, že nás vždy a s úsměvem do-
vezl v pořádku do cíle…

Za všechny děti z RS 3 teta Ani

Začátkem června se 10 dětí v dopro-
vodu dospělých díky sponzorskému da-
ru vydaly objevovat krásy Chorvatska.

Po dlouhé jízdě autobusem nás přiví-
tal nejen krásný pohled na moře a poho-
ří Biokovo, ale také malebné letovisko 
Promajna a jeho delegátka, a zároveň 
„naše paní domácí“ Helena.

Paní domácí nás ubytovala v krás-
ném, čistém penzionu, který byl kousek 

od moře. Její kuchyně i péče byla skvě-
lá, a i proto se brzy pro naše děti stala 
„tetou Helenou“.

10 dní u moře děti strávily zejména 
koupáním a dováděním ve vodě, rela-
xací, sluněním. Někteří z nás se díky 
tomuto pobytu přestáli bát vody, ti od-
vážnější se naučili plavat a potápět. A ti 
nejzdatnější chodili každé ráno plavat 
až k bójkám.  Užívali jsme si také cvi-
čení s hudbou ve vodě.

Jeden den jsme strávili výletem na lo-

di – plavili jsme se na ostrov Brač. 
Po prohlídce ostrůvku a zmrzlině, nás 
čekal piknik přímo na lodi. Ochutnali 
jsme grilované makrely a grilované ku-
řecí maso – mňam. Velkým zážitkem 
pro nás děti, ale i dospělé, pak bylo 
krmení racků přímo z lodi.

Jedno odpoledne nás pak už „naše te-
ta Helena“ odvezla autem do Makarské. 
Nakoupili jsme si drobné dárečky pro 
kamarády, sourozence, paní učitelky, 
tety a lásky. A z malých holek se staly 
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Národní divadlo

Osadníci z Katanu v malé morávce

DD a ZŠ Liptál přijal pozvání 
od Nikolaje V. Palatajkova do Národního 
divadla na baletní představení La 
Bayadèra. Jednalo se o romantický ba-
let, který pojednával o chrámové ta-
nečnici z exotického prostředí Indie. 
Vystoupení doprovázel Orchestr Státní 
opery. Děti se velmi těšily a poté, co 
se krásně ustrojily, jsme vyrazili na vý-
let do Prahy. Na své si přišli všichni, 
neboť se opravdu bylo na co dívat. 
Představitelé hlavních rolí předvedli 
úctyhodné výkony, tanečníci byli úžas-
ní, 24 baletek v krásných šatech oku jen 
lahodilo. To vše bylo doplněno vskutku 
okouzlující výpravou a skvělou hud-

I v letošním roce měly děti našeho 
Dětského domova možnost strávit 6 
prázdninových dní v Malé Morávce, 
která leží v oblasti Hrubého Jeseníku. 

Tento táborový pobyt jsme pro děti 
připravili v duchu deskové hry Osadníci 
z Katanu. Počasí nám přálo a my jsme 
mohli k soutěžím a hrám využít nádher-
nou přírodu v blízkém okolí. Za naučné 
procházky přírodou, stavění domečků 
pro lesní skřítky, vodní hry a soutěže 
v bazénu nebo orientační běh s hledá-
ním pokladu, byly děti oceněny body. 
Tyto pak mohly využít k „nákupu“ cest, 
vesnic a měst. Na maketě tajuplného 
ostrova pak družstva budovaly a osid-
lovaly neznámá území. Body však děti 
mohly získat také za pěkné chování ne-

bo za úklid pokoje. Večery jsme si spo-
lečně zpříjemnili opékáním špekáčků 
a nočními hrami, do kterých se s chutí 
zapojili i vychovatelé.

K připravenému programu patřila 
i naučná stezka Vodopády Bílé Opavy 
vedoucí z Karlovy Studánky až k úpatí 
Pradědu. Jde o jednu z nejvyhledáva-
nějších turistických tras v této oblasti. 
Náročný terén zvládly všechny děti 
skvěle. Nevyhnuli jsme se zdolávání 
dřevěných žebříků, lávek a kamenitých 
schodů.  I ti nejmenší a méně fyzicky 
zdatní úspěšně překonali strach z výšek 
a únavu. S podporou vychovatelů, ale 
i starších dětí, jsme všichni v pořádku 
došli až do cíle. Odměnou za vynalo-
žené úsilí nám všem byly nádherné vý-

bou. Zážitek byl umocněn i tím, že jsme 
celé představení mohli sledovat z první 

řady, což děti s nadšením ocenily.  
Bc. Tereza Liňová, vychovatelka

hledy na panenskou přírodu ozdobenou 
průzračnými vodopády.

Děti si z tohoto pobytu přivezly mno-
ho krásných zážitků, diplomů a hodnot-
ných cen.

Bc. Kateřina Kamasová,
vychovatelka DD

Všechny fotografie archiv DDaZŠ

slečny – každá z nich si pořídila kabel-
ku . 

Večery jsme trávili procházkami 
po nábřežní promenádě. Motivací a od-
měnou nám pak byl velký kopeček 
zmrzliny. Cestou zpátky k penzionu 
jsme poslouchali chechtání racků a šu-
mění moře.

V neposlední řadě kromě odpočinku 
a relaxace měl pobyt u moře blahodár-
né účinky na naše zdraví. Poléčili jsme 
atopický ekzém, mořskou vodou jsme 
propláchli nosní dutiny a na čas se zba-
vily chronické rýmy.

Náš velký dík patří tetám a strejdům, 
kteří s námi v Chorvatsku byli, tetě 
Heleně a její dceři do Promajny  a v ne-
poslední řadě našim milým sponzorům, 
bez kterých bychom krásy a chuť moře 
nepoznali.
Za všechny z DDaZŠ Liptál děti RS 3
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Jarní soustředění

Letní soustředění

Hasiči

Koncem dubna se uskutečnilo jarní 
soustředění mladých hasičů v Liptále. 
Sraz jsme si dali tradičně u hasičské 
zbrojnice kolem páté večer. První ve-
čer hned po našem setkání jsme si šli 
nachystat věci na spaní a připravit se 
na náš první trénink na tomto soustře-
dění. Než jsme se převlékli do sportov-
ního oblečení, tak naši výborní trenéři 
stihli nachystat veškerou výbavu na šta-
fetu dvojic, která se běhá v pětičlenném 
družstvu. Až za šera jsme ukončili tré-
nink a s přibývající tmou jsme rozdělali 
oheň a opekli jsme si špekáčky. 

Ve dnech 18.-20. srpna 2017 se ko-
nalo letní hasičské soustředění. Sraz 
jsme měli v pátek v pět hodin před 
hasičskou zbrojnicí. Jako první jsme si 
zašli na naši točenou zmrzlinu a čekali 
na ostatní děti, než dorazí. Když jsme 
byli v plném počtu, šli jsme do hasičár-
ny a nachystali si věci na večerní spaní. 
Měli jsme spát kluci a holky zvlášť, ale 
báli jsme se, takže jsme spali společně. 

Po nachystání spaní jsme si sedli 
ke stolu a řekli si, co vše budeme dělat 
a poté nám byly zabaveny telefony až 
do konce soustředění.  Pro některé to 
bylo těžké, ale i tak jsme to všichni 
zvládli. Po skončení diskuze jsme šli 
cvičit. První jsme si dali rozcvičku 
a kolečka kolem zámku. Připravili jsme 
si věci na štafetu dvojic, sestavili týmy 
a šli běhat na čas. Vymýšleli jsme různé 
způsoby běhání štafety – běhali jsme 
celou štafetu jen ve dvou, nebo jsme 
běhali na čas jen kapitána, nebo jsme 
na čas jen motali hadici.  Už se nám ale 
blížilo k večeru, a proto jsme si rozděla-
li oheň.  Po večerní opékačce špekáčků 
jsme šli do sprch na fotbalovém hřišti. 
Když jsme byli osprchovaní a měli vy-
čištěné zuby, šli jsme si lehnout a měli 
spát. Jenže to byla první noc a místo 
spaní jsme si povídali a smáli se. Slyšeli 
jsme i strašidelné zvuky, při kterých 
jsme se báli. 

A jelikož jsme usnuli až pozdě v no-
ci, ráno se nám nechtělo logicky vstá-
vat. Ale vedoucí nás vůbec nešetřila. 
Hned po probuzení nás čekala rozcvič-
ka a kolečka kolem zámku. Pak jsme 
se teprve nasnídali, a jelikož začalo 
pršet a nemohli jsme ven, procvičovali 

Jakmile jsme dovečeřeli, po-
čkali jsme na vedoucí a vydali se 
do “Kopřivného“. Cestou byla velká 
sranda a všichni jsme se hodně na-
smáli. Zpátky k hasičárně jsme se 
vrátili až pozdě večer, a jelikož jsme 
byli unavení, tak jsme se akorát pře-
vlékli do pyžama, zalehli do spacáků 
a  následně jsme si spolu povídali 
až do doby, kdy jsme všichni usnuli. 
Na druhý den ráno, když jsme se 
probudili, už byla nachystaná výbor-
ná snídaně. Hned po snídani jsme se 
převlékli a šli zase trénovat různé dis-
ciplíny, které jsme potřebovali na nej-
důležitější závod v celé sezoně – jarní 
sraz hasičské mládeže. 

Museli jsme se zdokonalit nejen 
v požárním útoku, ale i v jednotlivých 
štafetách, kde se mnohdy i malá chyba, 
či zaváhání trestá diskvalifikací celého 
družstva. 

Po celou dobu soustředěni jsme se 
pečlivě učili a dávali velký pozor, což 
se nám velmi vyplatilo a na závodech 
jsme pak skončili na nádherném 6. místě 
a zajistili jsme si tak postup do okresní-
ho kola. Tohle soustředění se nám velmi 
líbilo a hodně jsme si ho užili. Děkujeme 
celému hasičskému vedení za poskytnu-
tí volné hasičské zbrojnice a dále děku-
jeme našim skvělým vedoucím.

Adam Bartozel

jsme si značky, uzly a podobné věci 
na podzimní braňák. Před obědem jsme 
šli přece jen na chvíli ven zaběhnout 
si štafetu a zaskákat si přes překážky.  
Poté nás čekal oběd a odpolední klid. 

Mezitím se obloha vyjasnila a šli 
jsme na procházku. Šli jsme směr vše-
minský kopec, kde jsme si přečetli 
pověst o bezhlavém Beneškovi. Poté 
jsme po hřebenu přešli na Vartovnu. 
Přestože nám po cestě začalo pršet, 
dosáhli jsme svého cíle a vylezli až 
nahoru na rozhlednu. Zpáteční cestu 
v mírném dešti jsme také zvládli, i když 
jsme byli unavení. 

Když jsme došli nazpět k hasičár-
ně, chvíli jsme odpočívali a těšili se 
na večeři. Každý si dal něco jiného buď 
špekáčky, krupici, nebo ovesnou kaši 
s ovocem.  Pak už čekala jen hygiena 
a zasloužený spánek. Většina byla tak 
unavená, že usnula hned. 

V neděli ráno nás zase čekala roz-
cvička, kolečka kolem zámku a snída-
ně. Pak jsme si opakovali vše potřebné 
na branný závod, z čehož jsme byli 
následně i zkoušeni. Mezi tím jsme si 
mohli hrát společenské hry, hlavně naše 
oblíbené dostihy a sázky.  Po obědě si 
každý z nás mohl upéct z připraveného 
těsta vafle a ochutit nutelou, marme-
ládou, tvarohem a ovocem podle své 
vlastní chuti. 

Na odpoledne pro nás vedoucí při-
pravily překážkový závod na způsob 
TFA (Toughest firefighter alive – volně 
přeloženo „nejtvrdší hasič přežívá“). 
Po vyčerpávajícím závodu jsme se už 
jen sbalili, uklidili po sobě hasičskou 
zbojnici, obdrželi od vedoucí naše mo-
bilní telefony a vyrazili k domovům. 
Samozřejmě jsme si to užili a těšíme se 
na další hasičské soustředění.

Dorča Ostrušková 
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Znovuotevření staré hasičské zbrojnice v Liptále
Během letošních Liptálských slav-

ností a 110. výročí jsme měli tu čest 
představit veřejnosti opravenou hasič-
skou zbrojnici. Od starosty obce Milana 
Dani jsme obdrželi klíč ke znovu ote-
vření zbrojnice z roku 1907. Přišli se 
podívat nejen místní občané, ale do-
konce i cizí návštěvníci např. až z Číny. 
Za doprovodu cimbálové muziky na-
ši hasiči představili zrekonstruovanou 
koňskou stříkačku z roku 1905 přímo 
v akci, což byla v tom parném hor-
ku krásná podívaná zejména pro ty 
nejmenší návštěvníky. Kdo chtěl, mohl 
se podívat z blízka na koňskou stříkač-
ku, na opravenou zbrojnici, přečíst si 
něco o hasičích a sv. Floriánu, nebo 
shlédnout fotografie z nedávné renova-
ce stříkačky, kterou jsme si dělali pře-
vážně svépomocí.

Naše obec měla od roku 1905 velké-
ho a na tu dobu moderního pomocníka, 
a to čtyřkolovou koňskou stříkačku. 
V roce 1924 však už nestačilo ruč-
ní pumpování, a proto hasiči nechali 
stříkačku vylepšit motorem MARS II. 
od firmy F. A. Smekal. I po těch letech 
odstávky díky pečlivému přetěsnění 
a zušlechtění motoru šlape jako ho-
dinky. Koňských stříkaček tohoto typu 
jsou v celé ČR jen tři kusy. O to víc si 
té naší musíme vážit a pečovat o ni. 

Proto jsme rádi, že stříkačka bude mít 
pevné místo k ustájení. Za ta léta si už 
něco zažila a zaslouží si to. Děkujeme 
všem, co se podíleli na renovaci staré 
stříkačky i rekonstrukci zbrojnice. Obci 
Liptál za podporu a pomoc při realizaci 
našich plánů a všem členům sboru, 
že jsou hasiči a drží hasičinu i nadále 
v naší obci.

Do budoucna bychom rádi dovybavi-
li zbrojnici starými a zachovalými ha-
sičskými věcmi a nářadím a udělali tak 
ze zbrojnice malé hasičské muzeum, 
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které by dalším generacím připomínalo 
způsoby hašení v dávných dobách, kdy 
to nebylo zrovna lehké, techniky moc 
nebylo, a když byla, tak velmi jednodu-
chá a mnohdy náročná na obsluhu. 

toto cestou bychom rádi požáda-
li občany, zda-li má někdo jakouko-
li hasičskou techniku doma na půdě, 
nebo ve stodole (staré hasicí přístroje, 
džberovky, berlovky, půlspojky, ha-
dice, helmy, odznaky nebo dokonce 
uniformy), kterou k ničemu už nepo-

třebuje, aby nám ji zapůjčil, či daroval. 
rádi bychom tyto věci trvale vystavili 
v našem novém muzeu. Předem velké 
díky všem dárcům.

 Za SDH Liptál Pavlína Geržová

Foto: A. Malčíková, 
J. Vráblíková ml.

Hasičský záchranný sbor upozorňu-
je občany na nebezpečí při podzimních 
pracích a úklidu, kdy často dochází 
ke spalování hořlavých látek, odpadů, 
rostlinných zbytků i k plošnému vypa-
lování trávy.

Při silnějším větru dochází velice 
snadno k rozšíření ohně mimo ohniště 
a zejména starší lidé mohou v takový-
to okamžik podlehnout panice, ztrátě 
orientace a dalším okolnostem v přímé 
vazbě na svůj věk, a tím dané možnosti 
pohybu. Nestihnou v dostatečně krátké 
době zamezit rozšíření ohně do okolí 
a zabránit škodám, které v dané souvis-
losti mohou vzniknout.

Přesto, že počet takovýchto požárů 
nebývá mnoho, tak po jejich rozšíření 
do lesních porostů případně na ma-
jetek, ploty, nebo obydlí může dojít 
k milionovým škodám. Nezřídka se 
stává, že osoba, která provádí likvida-
ci rostlinných zbytků spalováním, se 
sama zraní v důsledku nadýchání se 
zplodin hoření a musí být hospitalizo-
vána v nemocnici. Nejhorším násled-
kem takového počínání však je, že 
může dojít k tragickým úmrtím nebo 
k rozsáhlým těžkým popáleninám.

Byť by se mohlo zdát, že jde o tak-
zvaný zásah vyšší moci, u požárů 
na volném prostranství je téměř vždy 
příčinou jejich vzniku selhání lidského 
činitele při nesprávném vyhodnocení 
povětrnostní situace, zanechání nevy-
chladlého ohniště po pálení klestí bez 
dozoru a podcenění svých vlastních 
schopností.

Pokud nelze postupovat jiným způso-
bem např. odvézt hořlavé látky, odpad 
nebo rostlinné zbytky do sběrných dvo-
rů nebo sběrných kontejnerů dodržujte 
dále uvedené ZÁKAZy a rADy:

Je zakázáno
• vypalování trávy a porostů,
• rozdělávání ohňů v období zvýšené-

ho nebezpečí vzniku požáru,
• kouřit, rozdělávat nebo udržovat ote-

vřené ohně a tábořit v lesích mimo 
vyhrazená místa,

• rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně do vzdálenosti 50 m od okra-
je lesa.

Dbejte, abyste
• nerozdělávali oheň pod větvemi stro-

mů, na pasekách, v blízkosti křovin, 
ve vysoké trávě, poblíž zemědělských 
plodin a stohů,

• od hořícího ohně neodcházejte, za-
lijte jej vodou, vyhrabejte zbytky 
dřeva, spáleniště s popelem překryjte 
vrstvou zeminy,

• při zjištění nějaké mimořádné událos-
ti např. požáru v lese, plošného vypa-
lování trávy, porostů apod. předali in-
formaci co nejdříve na tísňovou linku 
150 (112).

Při pálení klestí, např. v rámci čiš-
tění lesa, dodržujte následující zása-
dy a pravidla:
• je zakázáno pálení klestu (i jiných 

hořlavých látek) při silném větru,
• každé pálení ohlaste na operační stře-

disko HZS, uveďte datum a místo pá-
lení, stanovená opatření proti vzniku 
a šíření požáru a osobu, která za pá-
lení odpovídá včetně kontaktu (např. 
číslo mobilního telefonu),

• dbejte pokynů operačního důstojníka 
hasičského záchranného sboru, který 
může stanovit další podmínky nebo 
pálení zakázat,

• spalováním může být pověřena pouze 
osoba starší 18 let,

• spalovat klest či odpad lze pouze 
v bezpečné vzdálenosti od obytných 
nebo hospodářských objektů,

• příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny,

• velikost hromad klestu, případně 
zbytků po těžbě, po úklidu, je nutno 
volit tak, aby shořely během pracovní 
směny nebo v době, kdy je na místě 
přítomen dozor,

• místo pro pálení izolujte pruhem ši-
rokým nejméně 1 metr, odkud bu-
dou odstraněny hořlavé materiály až 
na minerální půdu (zeminu),

• místo spalování je nutno zabezpe-
čit dostatečným množstvím haseb-
ních látek,

• při náhlém zhoršení počasí – silném 
větru – je nutné pálení ihned přerušit 
a oheň uhasit,

• místo pálení opusťte až po úplném 
uhašení ohně,

• místo pálení po dobu 5 dnů nebo 
do vydatného deště pravidelně kont-
rolujte.

Zdroj: https://www.pozary.cz

Nebezpečí požáru v podzimní přírodě
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„Je to opět za námi!“ Tak tato slova se nejčastěji linula 
z úst všech organizátorů po závěrečném nedělním galapro-
gramu. A byl to opět velký úkol, který jsme si jako soubor 
sami sobě uložili. Celkem se 48. Liptálských slavností  
zúčastnilo na 600 účinkujících. Ti během celého víkendu 
vytvořili svými tanci a písněmi pestrý a bohatý program. 
Letošní novinkou bylo čtvrteční promítání filmu Děda na zá-
mek a poprvé se v rámci slavností předvedla i skupina nejen 
historického šermu Jagari. Během sobotního a nedělního dne 
se nám představily jednotlivé domácí i zahraniční soubory, 
folková skupina Veselá bída a velkou odezvu mezi diváky 
mělo sobotní historicky první společné vystoupení valaš-
ských souborů Jasénky, Lipty a Vsacanu. 

Velký prostor dostaly výstavy v Liptálském zámku. Svá 
díla zde představili pod patronací Evropské unie umění aka-
demický sochař a malíř Štefan Pelikán (Lietavská Lúčka) 
a sochař Kamil Papučík (Žilina). Dřevěné modely aut pre-
zentoval Petr Marek. Byly vystaveny také dochované výrob-
ky výrobního družstva LIPTA Liptál. Výstava je přístupná 
po předchozí dohodě s OÚ až do října 2017.

Velkou ctí pro obec Liptál i pro pořadatele festivalu byla 
návštěva čínské delegace v zastoupení paní Li Mungling 
a pana Zhang Hong z Česko-čínské asociace pro kulturní vý-
měnu, s nimiž má soubor Lipta velmi blízký vztah od letošní 
návštěvy Číny. Můžeme se těšit na účast čínského souboru 
na příštím ročníku slavností. Velmi si ceníme také návštěvy 
velvyslance Indie v ČR, pana Krishana Kumara. Pan velvy-
slanec se setkal se starostou obce a shlédl vystoupení indic-
kého souboru Bihu Dance Group.

48. mFF Liptálské slavnosti jsou minulostí
FS Lipta Liptál
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Součástí nedělního slavnostního ceremoniálu bylo udělení 
ceny Evropské unie umění (EUU) Ing. Ladislavu Michálkovi 
za dlouholetou podporu lidového umění a kultury. EUU v čele 
s prezidentem Petrem Vašíčkem také ocenila kostarický soubor 
Remembranzas Costarricenses jako nejlepšího účinkujícího 
festivalu.

Počasí nám přálo, účinkující byli z našeho krásného amfi-
teátru i z výborné atmosféry festivalu nadšení. Doufáme, že 
i diváci byli spokojení. Za Folklorní spolek Lipta, hlavního 
pořadatele festivalu, děkujeme Obci Liptál v čele s panem sta-
rostou Milanem Daňou za podporu při konání této akce.

Liptálské slavnosti nejsou jen o programech, ale hlavně o prá-
ci okolo festivalu. Od zajištění dopravy, ubytování, stravování, 
programu pro jednotlivé soubory, přes přípravu areálu, zajištění 
občerstvení pro diváky, čistého WC a v neposlední řadě o za-
jištění dostatku financí na pokrytí všech nákladů. Letos byli 
osloveni rodiče, příbuzní i známí, zda by dobrovolně vypomohli 
při prodeji občerstvení. Víme, že slovo „dobrovolný“ v dnešní 
době není moc oblíbené a jestli to tak půjde dál, možná i jeho 
význam časem vymizí, přesto se cérkám Zdence Melichaříkové 
a Terce Matoškové podařilo sestavit stánkový štáb, který celý 
víkend bez finanční odměny obsluhoval návštěvníky festivalu. 

Velmi jim za to děkujeme. Zde uvádíme celý organizační štáb, 
který se podílel na přípravě a plynulé realizaci LS 2017, všichni 
jsou to dobrovolníci bez nároku na odměnu…

Andrea Čalová, vedoucí FS Lipta
Foto Jana Vráblíková ml.
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Ředitel festivalu:
Andrea Čalová, vedoucí FS Lipta Liptál
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Organizační zabezpečení:
Tereza Matošková, Zdenka Melichaříková, Jarmila Hrádková, 
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jídelny při ZŠ Liptál
technické zabezpečení:
Josef Valchář, Tomáš Mrlina, Miroslav Hrádek, Petr Marek, 
Ladislav Hořanský, Tomáš Kráčala a členové FS Lipta, 

Prezentace a péče o soubory:
Miroslava Jakubová, František Kozmík, Jana Pařízková, 
Dagmar Pivodová, Abelardo Lopéz, Zdeněk Obdržálek, 
Patrik Čala, Ondřej Hajdík, Michal Jakubo, Michal Goláň 
a členové FS Lipta 
Péče o hosty:
Milan Daňa, Ladislav Michálek, Šárka Langová s rodinou 
Autoři výstavy:
Štefan Pelikán, Kamil Papučík, Petr Marek, Jana Vráblíková, 
Alena Malčíková, Ladislav Michálek
Květinová výzdoba:
Irena Gebauerová, Jaroslav Kovařík
Zdravotní služba:
Jarmila Hrádková
Fotodokumentace:
Josef Londa, Jana Vráblíková ml.
Video dokumentace:
Ivan Žlebek
Grafický design:
Radim Mojžíš
Jarmark, řezbářské a řemeslnické dny:
Věra Jašková, Jana Dočkalová – Kobzáňová, Monika 
Gavendová, Martin Dorotík a Jagāri
Ozvučení:
Petr Bazel
Ohňostroj “Liptálské slunce“:
Josef Kovařík – Lípa

Organizační štáb 48. mFF Liptálské slavnosti 2017

Soubor Lipta v Číně
Folklorní spolek LIPTA LIPTÁL ve dnech 23. – 27. 6. 

2017 navštívil čínskou provincii Sečuán (S’-čchuan), je-
jíž hlavní město Chengdu má s Prahou od podzimu 2016 
přímé letecké spojení. Skupinu 16 tanečníků a muzikantů 
doprovázeli pánové Zhang Hong a Li Shifei, viceprezi-
denti Čínsko-evropské asociace pro kulturní a uměleckou 
výměnu (China – Europe Culture and Arts Exchange 
Association). Hlavním organizátorem akce byla Sečuánská 
rozvojová asociace pro podporu západní Číny (Sichuan 
Research and Development Association of Promotion for 
West China).

Chengdu, páté největší město Číny, je 15 milionová 
moderní metropole s dlouhou historií, která získala věhlas 
zejména hedvábným brokátem. Město a celá provincie je 

Folklorní spolek Lipta Liptál

HLEDÁ TANEČNÍ POSILY DO SVÝCH ŘAD
Přijďte mezi nás 

Scházíme se ve 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
 ( pokud máš zájem, zavolej a domluvíme se )
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také známá velkými rezervacemi zřízenými na záchranu 
pandy velké. Co všechno nás čekalo během našeho krát-
kého pobytu v Číně, kterou většina z nás navštívila poprvé 
v životě?

Po příletu jsme byli příjemně překvapeni ubytováním v krás-
ném horském hotelu Hong Zhu Shan, který se nachází v podhůří 
posvátné hory Emeishan. V sobotu dopoledne jsme navštívili 
nádherný buddhistický chrám Baoguo a muzeum regionu 
Emeishan. Slavnostní večeře se konala za účasti našeho, čín-
ského a tibetského souboru a také hostů z Japonska. Ti všichni 
a další čínští hosté se v neděli zúčastnili slavnostního ceremo-
niálu u příležitosti položení základního kamene Parku míru 
Zhige. Po vystoupení mnoha řečníků byly zasazeny dva stromy 
a symbolicky vypuštěny holubice.

Večer následoval program folklorních souborů v novém 
Mezinárodním centru pro kulturní výměnu – v amfiteátru v krás-
ném parku. Náš valašský soubor Lipta byl jediným zástupcem 
z Evropy a také jediný vystupoval s živou hudbou, Cimbálovou 
muzikou Jiřího Nechanického. Byli jsme opravdu exotickou 
skupinou, neustále v obležení místních lidí, kteří se s námi chtěli 
na každém kroku fotit. Málokdo z místních mluvil anglicky, 
tak jsme rozdávali propagační materiály o souboru, o Liptále, 
Vsetíně, Zlínském kraji a ČR. Naštěstí na všech byly mapy, tak 
jsme alespoň mohli ukázat, že jsme ze střední Evropy. S pomocí 
naší tlumočnice a pana Zhanga jsme se vždy domluvili na všem, 
co bylo třeba. Fungovaly také překladače v mobilech.

 V pondělí jsme jeli na výlet do rezervace vzácné pandy vel-
ké v BifengXia, která se nachází v horách vzdálených 130 km 
od centra Chengdu. Byl to obrovský zážitek navštívit chovnou 
stanici mláďat (mají tam teď 4 mladé) a vidět dospělé pandy, 
které se vyskytují pouze v Číně a jsou ohroženým druhem. 
V současné době jich žije ve volné přírodě už jen asi 1200.

Pozdě odpoledne jsme se vrátili do Chengdu, kde jsme měli 
vystoupení na místní universitě Xi hua. Ve studentském „měs-
tečku“ žije a studuje 40.000 lidí!  V univerzitním divadle společ-
ně s námi účinkovaly v Programu etnické kulturní výměny míst-
ní soubory. Za čínské organizátory promluvil pan Bai Chaoping, 
president společnosti Sichuan Quingjiang Huaxi Investment Co. 
Ltd., který před 20 lety vystudoval VUT v Brně a mluví stále 
trochu česky a udržuje obchodní kontakty s ČR. 

V úterý, poslední den našeho pobytu, jsme si dopoledne pro-
hlédli historické centrum Chengdu, nakoupili suvenýry a po 10 
hodinovém letu šťastně přistáli v Praze. Čekala nás ještě cesta 
vlakem domů na Valašsko.

Příjemní lidé, obrovské vzdálenosti, nádherná příroda, výbor-
ná ostrá sečuánská kuchyně - dojmy z naší krátké cesty po velké 
zemi  jsme vstřebávali ještě dlouho… 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce. 
Věříme, že kontakty, které jsme v Chengdu navázali, budou 
fungovat a že v příštím roce přivítáme v Liptále na 49. ročníku 
MFF Liptálských slavností čínský folklorní soubor. Na le-
tošních slavnostech jsme přivítali čínskou delegaci a jednání 
o účasti souboru z provincie Sečuán jsou velmi nadějná.

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta 

Liptál

www.lipta.liptal.cz
Foto: archiv  souboru
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Jánošíkov dukát 2017

malá Lipta - Nové Zámky

Ve dnech 4. - 6. srpna 2017 byl v Rožnově pod Rad-
hoštěm pořádán 19. ročník Mezinárodního folklorního fes-
tivalu Slovenského folkloru v České republice.  V sobotu 
5. srpna se festivalu zúčastnili dvě skupiny FS LIPTA, a to 
Malůšata (ved. A. Maliňáková a J. Vaculíková) a Malí oga-
ři (O. Štroblík a L. Michálek). Soubor se zúčastnil ofici-
álního zahájení a přijetí na radnici v Rožnově. Zúčastněné 
soubory poblahopřály i městu Rožnov k 750. výročí oslav 
koncertem "Dukát městu" přímo před radnicí. Krojovaný 
průvod všech souborů prošel z náměstí do Valašského mu-
zea v přírodě (VMP), kde se konaly hlavní i doprovodné 
programy. 

Naši nejmenší se návštěvníkům představili od 14 hod. 
v dětském programu "Zahrajeme sa" spolu se soubory 
DFS Prvosenka (Banská Bystrica ze Slovenska) a DFS 
Šťastné dětství (Brezno - Slovensko). Obě naše skupiny - 
děvčata i chlapci, byli na ukázky svých čísel tanců i her 
oceněni bohatým potleskem. Pro děti mají tato setkání 
význam nejen v možnosti se představit, ale i vidět jiná 
pojetí zvyků a tradic, navíc  i v možnostech navazování 
kontaktů a kamarádství či přátelství. Festivalu se zúčast-
nily i soubory ze Srbska, Maďarska, Chorvatska a Polska. 
Děkujeme našim nejmenším za vzornou reprezentaci obce 
Liptál.

Ladislav Michálek

Milí priatelia, 

dovoľte  mi  s  odstupom  niekoľkých  dní  po  spoločne 
prežitom  čase  pri  realizácii  Medzinárodného  festivalu 
slovenského folklóru v ČR Jánošíkov dukát 2017 sa Vám 
úprimne  poďakovať  za  Vaše  aktívne  účinkovanie  v  pro-
gramoch, za Vašu spoluprácu a Váš cenný prínos v podobe 
speváckeho,  hudobného  a  tanečného  umenia,  ktoré  vo 
svojich súboroch zachovávate a udržiavate. Prosím, vyja-
drite toto moje poďakovanie všetkým účinkujúcim i Vašim 
spolupracovníkom,  ktorí  sa  podieľali  na  príprave  Vašich 
vstupov  do  jednotlivých  programov  festivalovej  mozaiky 
tak,  aby  ju  obohatili,  aby  sa  celý  festival  vydaril  a  bol 
pestrou,  zaujímavou  prehliadkou  slovenskej  ľudovej  kul-
túry nielen pre návštevníkov, ale aj pre účinkujúcich XIX. 
ročníka tohto krásneho festivalu. 

Som nesmierne rád, že som mohol s Vami spolupracovať 
na  realizácii  MFSF  Jánošíkov  dukát  2017  a  dovolím  si 
vyjadriť presvedčenie,  že  sa budem  tešiť na ďalšiu spolu-
prácu a stretnutia i v budúcnosti nielen pri tvorbe progra-
mov MFSF Jánošíkov dukát, ale i na iných podujatiach či 
osobných stretnutiach. 

Prajem  Vám  všetkým  pevné  zdravie,  šťastie,  osobné 
i pracovné úspechy a veľa síl pri folklórnej práci. 
V Brne 8. 8. 2017 

S úctou pozdravujem 
Dr. Vlastimil Fabišik, riaditeľ MFSF Jánošíkov dukát

 www.janosikovdukat.cz 

Ve dnech 22-23.9.2017 byla  Malá Lipta Liptál a CM 
Kuráž pozvaná na XXIII. Novozámecký folklórní festival 
na Slovensko do Nových Zámků. Vyjížděli jsme v pátek 
ráno od kulturáku. Cesta v autobuse uběhla rychle a jako 
první jsme zamířili do Podhajské do thermálu. I když 
nebylo moc teplo, tak se nám tam hodně líbilo. Po okou-
pání jsme jeli směr Nové Zámky, konkrétně do hotelu 
Korzo. Ubytovali jsme se a převlékli do krojů a šli hned 
vystupovat. Vystoupení se nám povedlo a za odměnu 
jsme se šli převléct a dostali jsme vynikající večeři. 
Po večeři nás čekaly tanečky s ostatními soubory a učili 
nás tančit, jak to děláme i my na liptálské družbě. Měli 
jsme ještě rozchod, abychom si prošli stánky a podívali 

se na večerní program. Pak jsme šli na hotel, osprcho-
vali se a šli spát. Druhý den po snídani jsme se oblékli 
do krojů a uklidili jsme si  každý pokoj. Měl být průvod, 
ale vzhledem k tomu že nám začalo pršet, přesunuli 
jsme se dovnitř jejich kulturního domu. Na podium šli 
vždy dva zástupci ze souboru a náš Ujo Laco zahajoval 
program. Poté následoval oběd a pěvecká soutěž, kde se 
zúčastnila Valentýna Zádrobílková. Všichni účinkujíci 
byli první, protože zpívali krásně. Soutěž skončila a my 
měli volno si obejít stánky a dovézt něco domů. Blížila 
se pátá hodina a my šli vystupovat ven i přes nepříznivé 
počasí. Vše jsme zvládli na výbornou a už zbývalo se 
převléct, navečeřet a sbalit zbytek věcí. Rozloučili jsme 
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V neděli 23.8.2017 vystoupil Folklorní 
spolek Lipta Liptál na Anenské pou-
ti v Dřevěném městečku rožnovské-
ho skanzenu. V hodinovém progra-
mu se vystřídali Malí ogaři, Senioři, 
Ženský sbor Rokytenka a CM Jiřího 
Nechanického.  V pestré kytičce písni-
ček a tanců s velkým úspěchem účinko-
vali ogaři a cérky od 3 do 80 let .

Malí ogaři s vedením také navští-
vili Valašský slavín a pomník Jana 
Kobzáně, zakladatele souboru Lipta 
(viz foto).

Ing. Mirka Jakubová
Všechny fotografie archiv FS Lipta

FS Lipta Liptál na Anenské pouti v rožnově p/r

se s Ujo Lacem i naším pozdravem. Opustili jsme hotel, 
šli do autobusu a jeli jsme zpátky domů. Na zpáteční 
cestu jsme si pěkně zpívali a někteří únavou celou cestu 

prospali. Dojeli jsme v pořádku a těšíme se na další krás-
ný zájezd plný zážitků. 

Dorota Ostrušková, Malá Lipta
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Halušky a folklor

FS Lipta Liptál na 11. Dožínkách Zlínského kraje 2017
V srpnu se v Kroměříži konaly 11. Dožínky Zlínského 

kraje. V bohatém programu účinkovali také členové FS 
Lipta Liptál – Senioři a Ženský sbor Rokytenka. V sobo-
tu 19.8.2017 dopoledne prošel městem velký dožínkový 
průvod, po něm předali zástupci folklorních souborů 
velký dožínkový věnec hospodáři.  Liptálští tanečníci 
a zpěvačky měli odpoledne první vystoupení na malé 
scéně ve Starém pivovaru, kde probíhal Dožínkový 
gastrofestival. Odpoledne vystoupili na Velkém náměstí 
v hlavním programu „Jak zaseješ tak sklidíš“. A došlo 
i na zajímavá setkání – viz foto.

Ing. Mirka Jakubová

V pátek 22.9.2017 v předvečer Gastro - folklorní soboty byl 
v Kulturním zařízení OÚ Liptál promítnut film „Anděl páně 
2“. Původní záměr promítání na průčelí zámku byl zrušen 
z důvodu nízké venkovní teploty. O film byl velký zájem, 
účast nejméně 100 hostů. Do budoucna bychom rádi v pro-
mítání nepravidelně pokračovali a navázali tak na devadesátá 
léta, kdy FS Lipta Liptál provozoval letní kino v Kulturním 
areálu.

V sobotu 23.9.2017 dopoledne byl prostor Kulturního areálu 
v Liptále využit pro vaření a pojídání brynzových halušek. 
Byla vyhlášena soutěž čtyřčlenných družstev. Ještě v pátek 
večer bylo registrováno 15 družstev, zřejmě s ohledem na in-
tenzivní déšť po celou sobotu se 9 družstev nedostavilo. Soutěž 
řídili mistři ze Slovenska pod vedením pana Jaromíra Mayera 
(mistr světa ve vaření halušek). Po instruktáži odborníků 
a představení rozhodčí komise, v které mj. zasedl Ivo Lang 
z Liptálu, započalo klání 6. čtyřčlenných družstev. K soutěži 
připravili p. Janek Mrnuštík a  p. Petr Marek pět oddělených 
boxů. 

Součástí přehlídky přípravy halušek a jejich vaření byla 
i konzumace na čas soutěžním družstvem. Vítězem se stalo 
družstvo s názvem „Horehroní“ složeno se zástupců Banské 
Bystrice, Brna a Frenštátu. Druhé místo obsadili „Brconi“ 
ve složení Andrea Čalová, Zdeněk Obdržálek, Radana Daňová 
a Radim Mojžíš. Třetí skončili pánové Filip Tomanec, Michal 
Trochta, Petr Běhula a Vladimír Kubík. Vítězové byli ocenění 
medailemi a drobnými suvenýry od sponzorů. Zajímavostí 
je aktivní účast 1. místopředsedy Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky pana Radka Vondráčka a to v ro-

li rozhodčího – časoměřiče. Za velkého zájmu přítomných 
návštěvníků proběhly soutěže v pití piva, žinčice a burčáku. 
Zajímavá byla i soutěž o nejméně vážící ženu, nejtěžší chlap 
nebyl hodnocen neboť jsme nezajistili váhu nad 200 kg. 
Nejdelší slupku v čistění (škrábání) brambor předvedl náš 
pravidelný host v Liptále, paní Alena Gajdůšková, emeritní  
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předsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. O žaludky 
návštěvníků se starali nejen haluškáři ze Slovenska, ale i naši 
spoluobčané (p. Laco Kováč - guláš a členové folklorního 
soubor Lipta – hranolky, frgály, vařené zemáky s čabajko-
vou směsí, apod.). Hostem byl i syn Karla Lopraise s Tatrou 
z Dakaru, která dotvářela kolorit a atmosféru přehlídky. Přes 
intenzivní déšť byla Tatra v obležení a v zájmu fotografů. 
Velké poděkování patří všem zúčastněným rozhodčím, po-
řadatelům, personálu, ale i Vám všem občanům, kteří jste 
s deštníky či pláštěnkami sledovali celé dění a soutěže. Účast 
je odhadovaná na 300 lidí.

S ohledem na trvalý déšť bylo folklorní odpoledne přesu-
nuto do Kulturního zařízení OÚ Liptál. Od 15 hodin se nám 
představily tyto skupiny a soubory:

- FS Lipta Liptál - malí ogaři, vedoucí Oldřich Štroblík, 
s hrami na dvoře a na pasínku  

- FS Kyčera Halenkov, vedoucí Lenka Felbabová s cimbá-
lovou muzikou a primáškou Katkou

  Černotovou 
- FS Lipta Liptál rokytenka - ženský pěvecký sbor s ve-

doucí Hanou Vaculíkovou 
- Whaakari rotorua z Nového Zélandu s vedoucím 

Frankem Greplem a Kristýnou Makovou (manažer v ČR). 
Známý tanec HAKA předvedli jak Maorové, tak i s do-
provodem našich Malých ogarů (vedoucí Ladislav Gerža). 
Novozélanďané v neděli navštívili bohoslužby v kostele 
Českobratrském evangelickém. Po uvítání a představení farář-
kou paní Marií Jenčovou zazpívali hosté českou státní hymnu. 
Hosté odjížděli z Liptálu v pondělí odpoledne, poděkování 
za péči všem pořadatelům, p. Janku Mrnuštíkovi, M. + J. 
Vaculíkovým, Dáši Žaludkové, Jar. Londovi a dalším. 

- Vojenský umělecký soubor (VuS) Ondráš z Brna. 
Náš jediný poloprofesionální folklorní soubor pracuje pod 
Armádou České republiky. Šedesáti členný kolektiv nám před-
vedl zkrácený program „U Vás o nás“.  Prostor v našem stále 
je pro VUS zcela malý, přesto hojným účastníkům předvedl 
precizní ukázky svého repertoáru.

Při této příležitosti udělila Evropská unie umění VUS 
Ondráš za dlouholetý přínos tradiční kultuře a tradicím našich 
předků své nejvyšší ocenění „Zlatá Europea“. Ocenění pře-
dali do rukou uměleckého ředitele  p. Čestmíra Komárka:

- za EUU viceprezident p. Ladislav Michálek 
- za Obec Liptál starosta p. Milan Daňa
- za sdružení Tradice ČR p. Ondra Martinák
- za EUU člen vedení p. Zdeněk Pšenica

VUS Ondráš blahopřejeme, je to první folklorní soubor 
v ČR s tímto oceněním.

Obec Liptál tuto cenu obdržela v roce 2015.
Pořadatelé, sdružení Tradice ČR, Obec Liptál a FS Lipta 

Liptál děkují všem za podporu.

26. 9. 2017 
 Ladislav Michálek
Foto Josef Londa 
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Ve spolupráci FS Lipta Liptál, Obecního úřadu v Liptále a přátel

se v sobotu 2. prosince 2017 odpoledne koná

18. LIPTÁLSKÁ MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 2017 
Rodiče, prarodiče a další, kteří máte zájem o návštěvu Mikuláše s jeho družinou, 

přihlaste se a nahlaste jména a věk dětí do čtvrtku 30.11.2017, 12:00 h, 
na OÚ Liptál, Jana Vráblíková, tel.  571438074, e-mail: obec@liptal.cz, 

nebo u členů FS Lipta Liptál, e-mail: fosliptal@email.cz. 

Ilustrační foto 2016 Radim Mojžíš. 
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Prázdniny u myslivců
myslivci

Posledním letním dnem, jak se zdá, 
byl poslední srpen. Udělal slunečnou 
tečku za prázdninami. Školákům na-
stal každodenní režim a nezbude jen 
vzpomínat na prázdniny plné zážitků 
a radostí. 

Věřím, že mezi radost a úsměv na tvá-
řích bude patřit i vzpomínka na letoš-
ní myslivecké odpoledne. V polovině 
prázdnin jsme se mohli potkat již tradič-
ně u myslivecké chaty. Letos, kromě sou-
těže v malování s mysliveckou tématikou 
přibyl i skákací hrad, střelba ze vzdu-
chovky nebo již tradičně hod sekyrkou. 
Pro hladové bylo přichystáno zvěřinové 
menu, pro žíznivé čepované pivo.

Počasí bylo opravdu letní a každý 
stinný kout přišel vhod. K poslechu 
i tanci hrál DJ Pier. O příjemný prů-
běh naší akce se samozřejmě postarali 
členové našeho mysliveckého spolku. 
Věříme, že jste spokojeně odcházeli i se 
skvělými výhrami z naší bohaté  tombo-
ly. Poděkování patří nejen členům, kteří 
se  podíleli, ale i Vám návštěvníkům. 

Z vybraného dobrovolného vstupné-
ho bude zakoupeno krmivo pro zvěř 
v nadcházejícím zimním období.

Přejeme Vám barevný podzim, pl-
ný krásných zážitků. S provoláním 
,,Myslivosti zdar!"  

Mirka Klubalová, kronikářka MS 
Brdisko -Liptál 

Foto J. Vráblíková, Jos. Londa, 
T. Mrlina
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Léto v Jagāri
Jagāri 

S létem vrcholí i sezóna naší družiny. 
Znamenalo to pro nás hodně práce, ale 
také i zaslouženou odměnu v podobě 
vydařených akcí. Věnovali jsme se práci 
s kůží, dřevem i kovem, šití kostýmů 
a výrobě dalšího stanu. Zúčastnili jsme 
se i dvou velice zajímavých historic-
kých festivalů v zahraničí. 1. byl Utgard 
na Slovensku, 2. byl Wolin v Polsku. Ten 
se konal až u Baltského moře ve středově-
kém skanzenu na ostrově Wolin. Na ten-
to věhlasný festival se vydal sám náš 
velitel, který se zde zúčastnil tří velkých 
bitev pod zástavou Armia Boleslawa, 
kde nás statečně reprezentoval.

Na konci léta jsme předvedli svůj 
historický tábor i na Liptálských slavnos-
tech. Pro tuto akci jsme připravili dětský 
koutek, do kterého jsme vyrobili víc jak 
50 štítů a 50 seker, které si děti mohly 
dotvořit podle své fantazie. Nachystali 
jsme i malý fotokoutek a další ukázky 
řemesel, jako tkaní na hřebenovém stáv-
ku, lucetování, pletení košů a kování 
vikingského nože či kopí. Největší od-
měnou nám bylo nadšení dětí, které bylo 
opravdu od srdíčka.

Rádi bychom poděkovali Mgr. Andree 
Čalové i panu starostovi Ing. Milanu 
Daňovi, kteří nám umožnili se slavností 
zúčastnit. Tato premiéra na velkém ne-
historickém festivalu pro nás byla docela 
náročná, ale zároveň hodně inspirují-
cí. Víme, že se máme co učit a v čem 
zdokonalovat. Jsme rádi, že jsme mohli 
návštěvníkům i místním ukázat, čím se 
zabýváme a co už umíme.

Rádi bychom také poděkovali všem, 
kteří nám pomáhali s přípravami, hlavně 

našim nepostradatelným řemeslníkům 
Michalu Olivovi, Romanu Kašparovi 
a Zdeňku Kučerovi, našemu čestnému 
členu Leopoldu Lajšnerovi, za pomoc 
při přípravách i úklidu tábora. Také pa-
nu Lukáčovi z Karolinky za zapůjčení 
lískových plůtků a slečně fotografce 
Gabriele Křepelkové z Bílovce, která 

nám přijela celou akci zdokumentovat.
Závěrem bychom rádi připomněli, že 

stále přibíráme nové členy, ženy i muže 
od 18 let. Mladší pak podle domluvy. 
V případě zájmu nás kontaktujte na ja-
gari@email.cz. 

Za skupinu Jagāri Thorun
Foto: archiv Jagāri
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Petr marek a jeho oáza trpělivosti, nápadů, fortele a kumštu

Wolfman 2222 road nonstop

Úspěchy našich občanů

Psal se rok 1995, když ogarovi 
z Liptálu na výstavě v Německu padl 
do oka model auta. Netrvalo dlouho 
a vzal to jako výzvu – to bych snad 
dokázal taky. A nápad byl na světě.

Začal dělat dřevěné modely aut, při-
čemž se dal svou dosud neprobádanou 
cestou. Dva druhy dřeva, měřítko plus 
minus tak, aby padly do oka, a detaily, 
které i znalce aut zaujmou. V dílničce 
přístavku u rodičů se rodily dřevěné 
modely, které se, zkrátka a jednoduše 
řečeno, líbily. Pár let nato si Petr s ro-
dinou postavil nedaleko rodičů vlastní 
dům a nemohlo být jinak, než že téměř 
celé spodní patro je vybaveno dřevo-
obráběcími stroji a další potřebnou 
technikou. Na otázku, zda třeba taková 
roztočená hoblovka neruší uživatele 
horního patra, s úsměvem vysvětluje: 
„Většinou dělám, když nikdo nahoře 
není. A navíc se jaksi ukázalo, že 
nahoru hluk nejde tak, jako obráceně. 
Takže víc slyším, když někdo nahoře 
dupe.“

Povídání s Petrem Markem bylo tak 
zajímavé, že by se dalo popsat několik 
stránek. Jalovec však dospěl k závěru, 
že stručnost slova je v tomto případě 
odůvodnitelná. Za vše totiž mluví již 
samotný pohled na dřevěné skvosty.

Perličky:
- Fekální vůz byl a asi ještě dlouho 

bude vždy spojován s vtipkováním. 
K tomu dřevěnému poskytl Petr 
zajímavou historku: „Majitel dnes 
renomované firmy s originálem to-
hoto speciálu kdysi začínal. Dnes 

2222 Road nonstop je nejdelší ze sé-
rie 4 vytrvalostních závodů Wolfman. 
Jedná se o silniční cyklistický mara-
ton, který je se svou délkou 2 222 km 
nejdelší v České Republice. Patří také 
k největším kalibrům v Evropě. O jeho 
náročnosti svědčí také výškový profil 
s převýšením  33 400 m. Trasa, která 
vede kolem naší vlasti je pevně daná. 
Cyklisti se řídí podle přístrojů GPS, 
které zároveň slouží pořadateli pro 
jejich kontrolu. Závod se jede nonstop 
za plného provozu, bez podpory do-

provodných vozů a servisních týmů. 
Každý ze zúčastněných si veze věci 
pro svou potřebu sám. 

Letošní ročník odstartoval 28.7. 
ve 20 hodin na pražském Barandově. 
Na startu se sešla cyklistická vytrva-
lostní špička z celé republiky, mezi ni-
mi i náš spoluobčan  Aleš Melichařík. 
Už krátce po startu začala trasa sbíhat 
z asfaltových silnic na polní a lesní 
cesty, bylo jasné, že ujeté kilometry ne-
budou zadarmo. Počasí rovněž nikoho 
nešetřilo, teploty přes 40 °C na slun-

ci doprovázely zúčastněné po většinu 
dnů závodu. Cyklisté tak museli klást 
velký důraz na pitný režim, spotřeba 
tekutin se pohybovala i kolem 11 litrů 
denně. V poledním žáru ani v hustém 
dešti se nezastavuje.

Prioritou každého účastníka je pře-
devším dojet v limitu 14 dní, nic jiné-
ho se nepočítá. Co si tito osamělí vlci, 
trávicí v sedle často 20 a více hodin 
denně berou na tak dlouhou cestu je 
individuální.  Nejčastěji je to pou-
ze oblečení co mají na sobě, spacák 

má jeho zmenšená dřevěná podoba 
výsostné místo v pracovně.“ (Viz 
foto Jalovec) Dnes flotila hovnocuců 
v dílně Petra Marka voní.

-  Co si budeme namlouvat, vybrat 
někomu dárek, to je vždycky rébus. 
Manželé Klausovi při své prezident-
ské návštěvě Liptálu v březnu 2007 
rozhodně z dárku od Petra Marka 
nebyli zklamaní. Obdrželi dřevěný 
model pivovarské Pragy.

- Vzhledem k vysoké pracnosti ne-
jsou modely Petra Marka za hubič-

ku. Přesto jsou tací, kteří si dopřáli 
i čtyřicet kousků.

- Není divu, že o tyto parády z Liptálu 
projevují zájem i renomované firmy. 
Z obecního úřadu můžeme dopl-
nit, že se na nás obrací o kontakt 
na Petra lidé z celé republiky. 

- V poslední době Petr rozšířil sorti-
ment o miniatury pro výrobce origi-
nálů TON – výrobce nábytku z ohý-
baného dřeva - viz foto.

Více www.drevene-modely.cz
Jalovec č. 27, 4.7.2017
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a spodní prádlo na spaní. Vše ostatní 
je luxus, který se po pár dnech pěkně 
proveze. Jídlo a ostatní věci denní 
potřeby koupí cestou. Spaní, pokud se 
tomu dá tak říkat se omezí jen na pár 
hodin denně, v místě, kde jim zrovna 
dojdou síly. Často je to zápraží, opuš-
těné stavení, autobusová zastávka či 
pěkné místo v lese. Fyzicky se tito bor-
ci připravují k tak extremnímu výko-
nu velmi usilovně, tráví často stovky 
hodin v sedle při tréninku. Psychicky 
se ale na takovou zátěž připravit nedá. 
Denně je doprovází, strach i euforie, 
radost i bolest. Všechno je to ale jedno 
velké dobrodružství, ve kterém dojíždí 
jen ti nejsilnější.

První místo mezi muži obsadil Radek 
Musil s neskutečným časem 7 dní a 2 
hodiny. Náš Aleš Melichařík pak dojel 
třetí v čase 8 dní a18 hodin. Mezi že-
nami zvítězila Katka Ludvíková.

 Závod to byl krásný ale náročný. 
Cyklisté mezi jinými projeli Krušné 
i Jizerské Hory, Krkonoše a Jeseníky. 

Nechyběl Ještěd ani Praděd a v ne-
poslední řadě i Šumava. Tento druh 
závodu se jede bez mediální podpory, 
v cíli je taky nikdo nevítá. Přesto ale 
dojíždějí šťastní a ne zlomení, bohatší 

o nové zážitky a přátelství. V srdcích 
si pak odnášejí radost z dosažení vlast-
ního cíle, sebepřekonání, úctu k sou-
peři i přírodě.

S pozdravem Jarda Kužel

Pozdrav 
z velké dálky 
- děkujeme

Napsali nám
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Historie
tomáš Garrigue masaryk

Narozen:
7. března 1850, Hodonín, Rakouské 
císařství
Zemřel:
14. září 1937 (ve věku 87 let) Lány, 
Republika československá

Politik, spisovatel, pedagog, státník, 
prezident republiky. Obnovitel naší 
státnosti, politický myslitel, profesor.

- 1. prezident Československa, 
ve funkci 14.11. 1918 – 14.12.1935

- Předseda prozatímní vlády Republiky 
československé, ve funkci: 
14.10.1918 – 14.11.1918

- Prozatímní ministr financí, ve funkci: 
14. října 1918 – 14. listopad 1918

- Poslanec Říšské rady Předlitavska, 
ve funkci: 17. července 1911 – 25. 
září 1917, 23. května 1907 – 1911, 4. 
března 1891 – 10. října 1893

Stranická příslušnost:
Mladočeši (1890–1893), 
Realisté (1900–1918) 

Alma mater:
Vídeňská univerzita
Profese:
kovář, učitel, vědec, profesor filosofie 
na UK
Náboženství:
křesťanství, Českobratrská církev evan-
gelická

Ocenění:
Čestné občanství města Třebíče (1918), 
Řád bílé orlice, velkokříž Řádu Karla 
III., Order of the Cross of the Eagle, 
Řád svatého Jakuba od meče … více 
na Wikidatech

manželka: 
Charlotte Garrigue – Američanka. 
Během I. sv. války žila v Praze pod 
stálým policejním dohledem.

rodiče: 
Josef Masaryk – panský kočí a správ-
ce ve dvoře císařského panství v Ho-
doníně.  Terezie Masaryková – panská 
kuchařka.

Děti: 
Alice Masaryková – pomocnice prezi-
denta, neprovdala se. Herbert Masaryk 
– talentovaný malíř, zemřel ve 35 le-
tech na skvrnitý tyfus, jímž se nakazil 
v I. sv. válce při práci v uprchlickém 
táboře v Haliči. Jan Masaryk – diplo-
mat, ministr zahraničí, zemřel po pádu 
z okna v Černínském paláci. Eleanor 
Masaryková, Olga Masaryková.

(Zdroj wikipedia 
a soukromý archiv J.V.) 

V  uplynulých  dnech  (14.9.)  jsme  si 
připomněli 80  let  od  úmrtí  našeho  prv-
ního  „prezidenta  osvoboditele“  T.  G. 
Masaryka. Jeho životopis je známý a vel-
mi obsáhlý, jako byl plodný a bohatý jeho 
život. K  tomuto výročí  jsme pro Vás ale 
vybrali  několik  zajímavostí,  které  se  do-
chovaly a o kterých se ví jen málo. Mnoho 
z nich nám umožní vidět jej jako obyčej-
ného  člověka  a  ne  jak  ho  spíše  všichni 
známe, významnou státnickou osobnost.
Budete  i  Vy  bez  rozmýšlení  ihned 

vědět,  na  které naší  bankovce  je první 
prezident vyobrazen? :-)

* * *

V  roce  2017  zaznamenáváme  ješ-
tě  jedno  výročí  -    110  let  od  zvole-
ní  Masaryka  Valachy  poslancem  říš-
ské  rady  za  takzvaná  valašská  města. 
23.5.1907  se  Masarykovi  vítězstvím 
ve  druhém  kole  voleb  do  vídeňského 
parlamentu  otevřely  brány  do  nejvyšší 
politiky.  Mandát  poslance  znamenal 
hodně.  Díky  němu  měl  volnou  cestu 
do  zahraničí,  kde  mohl  reprezentovat 
budoucí zamýšlený stát. 

Masaryk stejně  jako další dva ucha-
zeči  kandidoval  za  čtvrtý  obvod  čes-
kých  měst  na  Moravě.  Patřily  do  něj 
Bojkovice,  Bystřice  pod  Hostýnem, 
Kopřivnice, Krásno nad Bečvou, Nový 
Jičín,  Příbor,  Rožnov  pod  Radhoštěm, 
Štramberk, Valašské Klobouky, Valašské 
Meziříčí  (středisko),  Vizovice,  Vsetín 
a  Zlín.  Několik  měsíců  před  volbami 
se  rozjel  silný  předvolební  boj.  Proti 
Masarykovi  vedly  nevybíravé  úto-
ky  především  katolické  Noviny  zpod 
Radhoště,  které  čtenářům  servírova-
ly  nespočet  důvodů,  proč  je  Masaryk 
nejen  nevhodným,  ale  přímo  špatným 
a nedůstojným kandidátem. 

Masaryk se o svém vítězství dozvě-
děl ve Valašském Meziříčí. Oslavil jej 
se svými voliči ve Vsetíně, kde získal 
tolik hlasů jako v Meziříčí a Zlíně do-
hromady. 

(Zdroj Valašský deník, 23.5.2017, 
Eva Lukášová, Ladislav Baletka)

S  osobností  T.  G. Masaryka  nedílně 
souvisí  výročí,  které  si  budeme  připo-
mínat v příštím roce – Česká republika 
oslaví 28. října 2018 sté výročí vzniku 
samostatné Československé republiky.

TGM jako maturant.
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tatíček masaryk bojoval 
na Valašsku proti alkoholismu
Za svůj život tatíček Masaryk region 

Valašska několikrát navštívil. Zastupoval 
také valašská města na říšském sně-
mu ve Vídni. První návštěvy Valašska 
jsou zaznamenané v roce 1905, kdy zde 
jezdíval na prázdniny. Poté zde přijel 
ještě mnohokrát. Jeho návštěvy byly 

častější od roku 1907, kdy byl zvolen 
poslancem říšského sněmu za východo-
moravská města. Tenkrát se volilo zvlášť 
za města a za venkov. Ve Vsetíně přitom 
dostal největší podporu. Kromě účasti 
na politických jednáních zde vedl také 
kampaň proti alkoholismu. 

Třikrát navštívil Valašsko i jako prezi-
dent, a to v letech 1924, 1928 a 1930. 

V současné době nese jeho jméno 
řada míst. Jméno prvního českoslo-
venského prezidenta nese také vse-
tínská knihovna. O jejím otevření 
rozhodli vsetínští zastupitelé v roce 
1920 ještě za jeho života, u příležitos-
ti oslav Masarykových 70. narozenin. 

(Vybráno z Valašského deníku, 
7.3.2013, Martin Fojtík)

masaryk a LIPtÁL
V Liptále, jak všichni dobře ví-

me, máme rovněž památník tGm. 
Pro oživení zde několik historických 
dat. Autor busty je Antonín Chromý 
– Chromek (1903 – 1994). Odhalena 
byla díky obětavosti Josefa Vaculíka 
a darům liptálských občanů u příleži-
tosti 50. výročí vzniku Československa 
(1968). Během normalizace v 70. letech 
byla nuceně odvezena do depozitáře 
na zámek ve Vsetíně. Po roce 1989 byla 
busta vyzvednuta, autorem zrestauro-
vána a od roku 1990 je trvale umístěna 
ve středu obce. (Viz foto.) 

* * *
Tradiční společenskou událostí 

v Liptálu bývaly oslavy narozenin 
prezidenta republiky t. G. masaryka 
a výročí vzniku republiky 28. října. 
Masarykovy narozeniny byly např. v r. 
1937 v Liptále slaveny takto: hasič-
ský dobrovolný sbor uspořádal již 6. 
března průvod od hasičské zbrojnice 
na kopec Helštýn, kde byla zapálena 
vatra. O prezidentovi promluvil jedna-

tel hasičského sboru Jan Šimek. Téhož 
dne byly na obou školách v Liptále 
uspořádány oslavy pro mládež s pro-
slovy učitelů, recitacemi a zpěvy. Dne 
7. března večer uspořádala tělocvičná 
jednota Sokol divadelní představení 
v hostinci Jana Smilka. V jeho úvo-
du vystoupil s proslovem učitel Burša 
a pěvecký spolek z Liptálu zazpíval ně-

kolik písní. Nechyběla mezi nimi oblí-
bená Masarykova „Ach synku, synku“. 
Dne 7. března odpoledne uspořádala 
místní jednota Republikánského do-
rostu v Zemědělském domě přednášku 
starosty Františka Váni o významu dne. 
Byly to poslední oslavy Masarykových 
narozenin ještě v době jeho života. 
Zemřel 14.9.1937.

* * *
Na přivítání prezidenta se připravo-

vala celá obec. Staré ploty se nahra-
zovaly novými, zděné domy se bílily, 
dávaly se do pořádku zahrádky, hnojiš-
tě se pokrývala nazdobeným zeleným 
chvojím. V sirotčinci se pletly věnce 
a zdobila se všechna okna. Odpoledne 
24. června 1928, kdy Liptálem projel 
presidentův průvod, byla obec jako 
znovuzrozená. Na ulici vlály prapo-
ry. Špalíry školních dětí, členů Sokola, 
hasičů a mládeže v lidových krojích 
lemovaly silnici od hasičské zbrojni-
ce až po školu. Před sirotčincem se 
shromáždily děti ve valašských krojích 
a řádové sestry a mávaly prezidentovi. 

Text na pohlednici, kterou nám věnovala paní J. Burjánová: Český Washington a český Edison. President T. G. MASARYK 
při návštěvě Vsetína 1928 doprovázen starostou města vynálezcem továrníkem SOUSEDÍKEM. 
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Tehdejší představená sirotčince sestra 
Aquinata Bačíková podala prezidentovi 
k podpisu pamětní knihu, v níž je dodnes 
Masarykův autogram spolu s podpisem 
jeho dcery Alice Masarykové. Kolona 

aut pak zastavila poblíž hasičské zbroj-
nice. Tam presidenta pozdravil starosta 
obce Jan Tomana. Akademický malíř Jan 
Kobzáň daroval presidentovi svou knihu 
O zbojníkoch a pokladech a „tatíčka“ 

Masaryka pozdravila také žačka obecné 
školy Juřicová, jež mu podala kytici. 

(Z knihy Liptál, 
kapitoly z historie obce na Valašsku, 

Ladislav Baletka a kol., 1994)

I takový byl masaryk
- Masarykův dvorní autor byl Karel 

Čapek. Pro budoucnost sepsal pár i in-
timních postřehů o drobných zvycích 
prvního prezidenta, muže, který nechtěl 
řídit auto, neuměl moc vyprávět pohád-
ky, na koni nejezdil v neděli, knír si 
bezděky popotahoval rovně dolů a ne-
měl rád tretky. 

- Měl antický vztah k fyzické sí-
le a obratnosti; rád ji viděl, líbila se 
mu. Málokdo mu stačil, šel-li pěšky; 
udýchával důstojníky, kteří ho na ma-
névrech doprovázeli. „Nemají být tak 
tlustí,“ pravil kriticky.

- Proč jezdím na koni? Protože to je 
nejrychlejší tělocvik, pane… „Dobře 
jezdí, ale ne správně,“ kritizoval ho 
zkušený koňař, „nedrží dobře koně, 
ale sebe, pane, sebe drží tak dobře jako 
málokdo.“

- Bůhví, proč si malíři a sochaři vzali 
do hlavy zobrazovat ho v redingotu. 
Jakživ ho nenosil, leda když šel v den 
své volby přísahat do sněmovny, když 
měl audienci s vyslanci nebo při po-
dobných formálních příležitostech. Jak 
byl rok dlouhý, nosil ve svém soukromí 
vysoké jezdecké boty, jezdecké kalhoty 
s koženým podsazením, kabát upjatý až 
po bradu a na hlavě legionářskou furaž-
ku. Byl to civil s jistou přísností unifor-
my nebo sportovní halena a sportovní 
dres v jednom. Sám o svém odění pravil. 
„Pane, to je jenom pohodlí. Ten kabát 
až po bradu: nemusím si vázat kravatu, 
nemusím pod ním nosit vestu, nemusím 
si vybírat látku na nové šaty, nemusím 
jich zkoušet. A ty vysoké boty? Aspoň 
nemám žádné šněrování. Natáhnu si 
boty, a fertik, jsem ustrojen.“

- Nebyl s to lhát ani žertem; násled-
kem toho neuměl vypravovat. Jednou 
si vnouček Leno vzpomněl: „Dědečku, 
povídej mi pohádku!“ Dědeček se za-
myšleně popotahoval za vousy; co ho-
nem povídat? – „Tak poslouchej, ře-
kl konečně. „Jednou jsem byl v ZOO 
a tam byl takhle veliký pták – měl 
růžové peří – a takový ohnutý zobák 
– a ten pták  se jmenoval plameňák.“ 
„A co dál?“ vyhrkl Leno s očima na-
vrch hlavy. „No dál už nic,“ odpověděl 
TGM rozpačitě.

- Jednou přišel hrozně pořezán na tvá-
řích a krku. „Ó, mocný chalife,“ smál 

se jeho host, „dej utít hlavu nehodné-
mu lazebníkovi, který tě tak zřídil.“ 
Začervenal se: „Já se totiž holím sám.“

- Nebo byla řeč o drobných osobních 
zálibách, jako byla například záliba 
Švehlova narovnávat obrazy křivě vi-
sící. „To zas já jsem vždycky moc rád 
špicoval tužky,“ vzpomněl si TGM. 
„A teď už je nešpicujete?“ „Ne. Když 
oni mně je dávají na stůl ořezané!“

- Měl své vlastní nářečí. Nejspodnější 
vrstvou jeho řeči byly slovakismy ho-
donského okolí; stále říkal noži křivák, 
potoku járek … Často užíval morav-
ských lidových rčení a tvarů jako vy-
petrachtoval jsem, pápež, Švycary … 
Jeho slovní poklad byl krajně demo-
kratický. Vedl třeba hosty na zámecký 
empírový balkon, a povídal: „Pojďte si 
sednout na pavlač.“

- Příznačné byly jeho dopisy. Byl to 
přímo stenogram, samé zkratky a nápo-
vědi, a nakonec „Váš Masary“ a dost.

- Měl velmi nerad věci zdobené, 
strojené neúčelné. „Mně se auta nelí-
bila, pokud chtěla napodobit ekvipáže; 
ale teď už vypadají jako stroje, a to je 
na nich krásné.“ Stejně neměl rád v par-
cích pravidelné záhony, střihané keře, 
ronda a jiné takové kumšty. „To je samá 
scholastika,“ říkal s odporem.

- „Jezdíte rád autem?“ „Nerad. Snad 
bych jezdil rád, kdybych věděl, jak se 
to dělá.“ A mávl rukou. „Tomu se už 
učit nebudu.“  
(Z knihy Masaryk ve fotografii, 6. vy-
dání 1937, Karel Plicka, Karel Čapek)
 
Citáty:
Masaryk totiž svou pravdu jenom 

neříkal, on za ni osobně ručil, ručil 
za ni celou svou vědeckou i politickou 
kariérou, protože pravda a svědomí mu 
byly důležitější než kariéra. (Václav 
Havel, 1990)

Stát není jen mechanismem, politi-
ka není jen správní a diplomatickou 
technikou, stát je spolčením občanů 
na rozumových a mravních základech. 
Stát má smysl duchovní, smysl mravní. 
(TGM k 10. výročí Československé 
republiky)

Je velice snadné kázat nenávist proti 
cizímu. Je mnohem těžší poznávat, kri-

tizovat, zlepšovat své vlastní.
Člověk, který dělá svou práci bez zá-

jmu a jenom z chlebařství, je nešťastný 
a otrávený člověk. Já rád poslouchám, 
když někdo mluví s láskou a chutí 
o svém povolání.

Nedovedeme-li milovat nepřítele, 
buďme k němu aspoň spravedliví.

Člověk, který má chaloupku, nemůže 
pracovat takovými prostředky, jako ten, 
kdo má palác; ale je otázka, nemůže-
li být člověk v chaloupce šťastnější, 
vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem 
běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo 
má palác.

Odpověď na Čapkovu otázku: „A co ji-
ní náboženští géniové, řekněme Buddha, 
Lao-Tse?“ „Hledají-li v nich někteří mo-
derní Evropané náboženství vyšší než 
Ježíšovo, je to, myslím, z kulturní úna-
vy; potřebují něco exotického, co by po-
dráždilo umdlenou náboženskou fanta-
sii. I na tom vidět moderní náboženskou 
krisi. Mám pochopení pro orientální 
moudrost resignace, ale moudrost lásky 
účinné je mnohem vyšší.“ 

Tož demokracii bychom už měli, teď 
ještě nějaké ty demokraty.

 
Vybrala a zpracovala Jana Vráblíková

Zdroj internet a vlastní archiv
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Z fotbalu

Fotbalové utkání Liptál – Liptál

Nábor dětí do fotbalového oddílu

Sport
rozlosování muži - podzim 2017

kolo den datum kde soupeř výkop
1 ne 27.8. doma Mikulůvka 16:30
2 ne 3.9. venku Študlov 15:30
3 ne 10.9. doma Velká Lhota 16:00
4 ne 17.9. venku Police 15:30
5 ne 24.9. doma Zděchov 15:30
6 ne 1.10. venku Huslenky B 15:00
7 ne 8.10. doma Krhová B 15:00
8 ne 15.10. venku Ratiboř B 15:00
9 ne 22.10. doma Janová 14:30

rozlosování mladší přípravka - podzim 2017
kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 ne 10.9. venku Hošťálková Ústí, Liptál, Krhová 10:00
2 ne 17.9. venku Jarcová Valašská Bystřice, Vsetín, Liptál 9:30
3 ne 24.9. doma Liptál Ústí, Ratiboř, Jarcová 10:00
4 čt 28.9. venku Valašská Polanka Valašské Příkazy, Leskovec, Liptál 10:00
5 ne 1.10. venku Nový Hrozenkov Leskovec, Liptál, Jablůnka 10:00
6 ne 8.10. doma Liptál Vsetín, Mikulůvka, Jarcová 10:00
7 ne 15.10. venku Hošťálková Jablůnka, Leskovec, Liptál 10:00
8 so 21.10. venku Jarcová Hošťálková, Valašská Polanka, Liptál 10:00

Pro fotbalové fanoušky a nejen pro ně 
zde zveřejňujeme tabulky pro rozloso-
vání podzimní fotbalové soutěže, i když 
některá utkání již byla odehrána. 

Poslouží nám pro archivaci a třeba 
také jako podnětný námět pro využití 
volného času dětí i mládeže pro jarní 
kola. Všichni zájemci o fotbalovou hru 
jsou vítáni. 

(JaVr)

Mezi chlapy a také vzhledem k věč-
ným slovním rivalitám, „štengrování“ 
a komentářům všech „trenérů“ u zá-
bradlí se naši fotbalisté rozhodli uspo-
řádat trochu netradiční zápas. V sobotu 
12.8.2017 od 17:00 hod. se na  hřiš-
ti v Liptále utkala mužstva Liptál – 
Liptál. Zvláštní? Ne. Amatéři – Liptál 
B - porovnali síly s „profíky“ z našeho 
A-týmu FK Liptál. A jistě se bylo na co 
dívat. Výsledek sice hovořil lépe pro 
Áčko, ale nebyl tak zcela jednoznačný. 
Tak uvidíme příště. 

Jana Vráblíková ml.

Jako již mnohokrát, tak i teď bych 
Vás rodiče chtěl oslovit, zda Vaše děti 
nechtějí hrát fotbal. Jelikož již několik 
let fotbalistů na vesnici ubývá, může se 
stát, že tento nejběžnější sport se bude 
hrát už jen třeba ve městě. V současné 
době je v Liptále založen tým mladší 
přípravky. Mladší žáci, starší přípravka 
a dorost musely být z důvodu malého 
množství hráčů zrušeny. Díky vašim 
dětem se třeba mohou tyto kategorie 
znovu založit.

Fotbalový klub Liptál má zájem 
o všechny věkové kategorie fotbalistů 

a fotbalistek. Dolní věková hranice je 
5 let. Bližší informace Vám rád poskyt-
nu také na tel. 777 931 876.

 
Tatínkové a maminky, přijďte mezi 

nás a nechte Vašeho syna nebo dceru 
stát se fotbalistou! Hraní fotbalu nezatí-
ží Váš rodinný 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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Z volejbalu

V sobotu 16.9.2017 jsme byli pozváni na tradiční 
Hodový turnaj v Ústí, je to memoriál Jana Šimary.

Bohužel ale počasí nepřálo a tak se muselo sáhnout 
k náhradnímu řešení a to ve Vsetíně v Základní škole 
Rokytnice.

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů ze Vsetína a okolí a také 1 
tým z Rožnova pod Radhoštěm. Hráli jsme každý s kaž-
dým na 2 hrané sety. Dařilo se nám tak půl na půl, něco 
jsme vyhráli, něco prohráli a také remizovali, ale hlavně 
jsme si to užili. Nakonec jsme obsadili krásné 5. místo.

Tímto bych ještě chtěla pozvat všechny milovníky vo-
lejbalu na tradiční Mikulášský turnaj, který se bude konat 
tak jako vždy druhou sobotu v prosinci, to je 9.12.2017, 
v tělocvičně ZŠ Liptál.

Za KVN Liptál, Radana Daňová
Foto archiv volejbalistů a Jalovec

Hodový turnaj 
v Ústí 2017

Kulturní zařízení Liptál

    Zumba na podzim       
                 opět pokračuje!

PRO DĚTI
Každý čtvrtek od 17:00 – 17:50 h

Cena lekce 30 Kč

PRO DOSPĚLÉ
Každý čtvrtek od 18:00 – 19:00 h

Cena lekce: 50 Kč

Těší se na Vás Lenka Ahmed, 

tel. 737 386 255

ZUMBA
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