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Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 19 

ze dne 24. 1. 2018   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho doplnění: Bod 12 – 
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Liptál, 
okres Vsetín

- schvaluje zápis č. 18 ze dne 06.12.2017
- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO č. 18 ze dne 

06.12.2017 
- bere na vědomí informace z jednání Rady obce č. 34 ze 

dne 10.01.2018
- bere na vědomí informace o koupi pozemků parc. č. 

2698/7, 2698/8, 2698/9, 2698/10 v k.ú. Liptál 
- schvaluje 6. změnu rozpočtu obce Liptál na rok 2017
- schvaluje rozpočet obce Liptál na rok 2018
- schvaluje přenesení kompetencí na Radu obce Liptál 

ke schvalování rozpočtových změn v těchto případech:
 - přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 

(dotace)
 - výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení 

živelných pohrom
 - úhrady pokut, penále daní a daňových doměrků, 

odvodů
 - proúčtování daně z příjmů právnických osob

 Na dalším zasedání ZO bude zastupitelstvo o roz-
počtovém opatření informováno.

- schvaluje dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy 
Liptál, okres Vsetín

- bere na vědomí konání 2. kola voleb prezidenta republiky 
ve dnech 26. a 27.1.2018

- deleguje zástupce obce Liptál místostarostu Ing. Ondřeje 
Vaculíka na Valnou hromadu Honebního společenstva 
Všemina dne 3.3.2018.

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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V roce 2016 oslavil amfiteátr 30 let 
od jeho otevření. Je to doopravdy již 
hodně let, proto jsem se snažil zís-
kat nějaké finanční prostředky na jeho 
rekonstrukci, ale zatím stále marně. 
I když jsem opět podal žádost o dotace, 
není možné stále čekat, proto se letos 
pustíme do postupné rekonstrukce sa-
mi z rozpočtu obce. Po loňské výrobě 
úplně nového malého podia se letos 
pustíme do hlavního podia včetně dře-
věných zástěn. Hlavní podium je již 
v havarijním stavu, proto půjde na řadu 
jako první. V obecních lesích byl natě-
žen modřín, který by měl zaručit delší 
životnost. Desky a hranoly máme již 
nařezány, proto hned jak se zlepší po-
časí, bude moci dojít k montáži podia. 
Jelikož nás čas tlačí a na začátku června 
budou dětské folklorní slavnosti, bu-
dou práce rozděleny do dvou etap, tak 

aby na Liptálské slavnosti bylo již vše 
hotovo. 

Současně při pořezu desek byla také 
nařezána vazba na nové sociální zařízení 
v areálu. Tento objekt má již totiž také 
své nejlepší časy za sebou a je nejvyšší 
čas začít stavět nový. Jelikož by se to 
nestihlo postavit do začátku letní sezony, 
rozhodlo se o jejím mírném posunu-
tí za stávající objekt záchodů. Z toho 

důvodu nebude ohrožena žádná kultur-
ní akce v přírodním kulturním areálu. 
I v tomto případě se čeká na lepší počasí 
a bude se moci začít s výstavbou. 

Oprav nás čeká ještě hodně, proto by 
i příští rok měly být provedeny další 
práce. Příští rok nás také čekají jubilejní 
50. Liptálské slavnosti.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Byla to obecně prospěšná společ-
nost s velkým cílem. Spolek mezi obcí 
Liptál a obecně prospěšnou společností 
Letokruhy se snažila získat finanční 
prostředky na realizaci projektu, který 
měl liptálský zámek přestavět pro oso-
by s Alzheimerovou nemocí. K Zámku 
Liptál měly být také po jeho bocích 
přistavěny další dvě budovy. Tato akce 
se ale nepodařila dotáhnout do konce 
a ve chvíli, kdy jsem se stal starostou, to 

Mas střední vsetínsko pomohlo liptálským spolkům

Nové podium a wc v amfiteátru

Pomněnka o.p.s.

Na konci loňského roku vyhlásila 
MAS Střední Vsetínsko výzvu k přelo-
žení žádostí o dotaci na podporu fungo-
vání neziskových organizací a místních 
iniciativ na území místní akční skupiny. 
Cílem programu byla pod-
pora činnosti těchto organi-
zací, které přispívají ke zlep-
šení kvality života na území 
MAS, posilují regionální 
ekonomiku, chrání přírodní a kulturní 
dědictví venkova, šetrně využívají místní 
zdroje, zachovávají a obnovují tradice 
a podporují regionální produkci. V rámci 
této výzvy se přihlásilo celkem 18 pro-
jektů. V rámci této výzvy uspěly liptálské 
spolky se třemi žádostmi. 

První úspěšnou žádostí byl projekt 
Sboru dobrovolných hasičů Liptál pod 

názvem „Ať si děti mohou hrát“. Peníze 
byly použity na nákup nových rozdělo-
vačů a hadic. Tento projekt získal dotaci 
ve výši 6700,- Kč. Dalším úspěšným ža-
datelem byl Fotbalový klub Liptál, který 

získal 6800,- Kč na koupi 
nových fotbalových mikin 
pro mladší přípravku. Díky 
těmto penězům se naši 
nejmenší mohou obleknout 

do nových mikin v klubových bar-
vách. Posledním úspěšným projektem 
je nákup nového nábytku pro Folklorní 
spolek Lipta Liptál, který byl podpořen 
částkou 6900,- Kč. Nový nábytek bude 
použit v klubovně spolku.

MAS Střední Vsetínsko je spolkem, 
v němž se dobrovolně sdružují fyzické 
i právnické osoby, jejichž společným 

cílem je zlepšení kvality venkovského 
života obyvatel žijících na území 12 
obcí - Bystřička, Jablůnka, Jarcová, 
Kateřinice, Liptál, Lhota u Vsetína, 
Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, 
Pržno, Ratiboř, Růžďka.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

již byl jenom název 
na papíře. Jelikož 
někteří z vás by-
li u zrodu toho-
to projektu, chtěl 
jsem vám sdělit, že 
Krajský soud tuto 
obecně prospěšnou 
společnost defini-
tivně zrušil.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Z obecního úřadu
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Katolický kostel 70. léta. Evangelický kostel 30. léta.

Tak i u této stavební akce jsme se do-
stali do fáze před realizací. V této chvíli 
sice pouze u evangelického kostela, ale 
věřím, že i opravy na katolickém koste-
le brzy začnou. 

Českobratrská církev evangelic-
ká Liptál již ukončila výběrové řízení 
na zhotovitele a s vítězným uchazečem 
uzavřela smlouvu o dílo. Z toho důvo-

du se v řádech týdnů objeví u kostela 
lešení a práce na objektu budou moci 
začít. 

U katolického kostela jsme na tom 
o poznání hůře. Problémem je totiž 
získání povolení k zahájení stavebních 
prací. V rámci kontrolního dne bylo 
totiž požadováno, že zpracovaná pro-
jektová dokumentace se bude muset 

zpřesnit. Tímto krokem se vše oddálilo, 
ale již nyní znovu žádáme o povolení 
památkářů. Po získání všech potřeb-
ných povolení bude i tady probíhat 
výběr zhotovitele stavby. Doufejme, že 
již na podzim budou mít obě dominanty 
obce nový kabát.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Tak, jak se stromy sází, tak někdy při-
chází chvíle, kdy je potřeba stromy i ká-
cet. Ať už je to z důvodu stáří, poškoze-
ní, nebo třeba z důvodu žádosti občanů 
nebo třeba z důvodu jiné stavební akce. 
I v mém volebním období musely být 
některé stromy pokáceny. Není jich sice 
mnoho, ale většinou se jedná o změ-
nu v území, na kterou nejsme zvyklí. 
Během zimy musely být pokáceny tři 
smrky u základní školy nebo třeba smrk 
u budovy pošty. Naposledy musely být 
odstraněny dvě břízy u družiny, kte-
ré poškozovaly fotovoltaické panely 
na střeše budovy a ořezání těchto bříz 
už nebylo perspektivní. I v letošním 
roce bohužel bude pokračovat kácení 

některých stromů v obci, 
ale vždy se jedná o stro-
my, které mají posudek 
ke kácení. Bude se na-
příklad jednat o vzrostlou 
lípu v amfiteátru, nebo 
dva smrky za kolibou, ne-
bo tři smrky u hasičské 
zbrojnice. Nejčerstvější 
zpráva o kacení se týká 
dvou smrků na zahradě u bývalé ma-
teřské školy, které jsou pravděpodobně 
napadeny kůrovcem.

 
Na druhou stranu výsadba nových 

stromů a ošetřování stávajících stro-
mů drtivě převyšuje zmiňované kácení 

Rekonstrukce kostelů v naší obci

několika kusů stromů, kde stejně není 
jiná možnost. Za mého úřadování se již 
vysadilo více, jak 170 nových stromů 
z toho 80 jich bylo ovocných. Dále bylo 
z rozpočtu obce financováno ošetřová-
ní mnoha desítek vzrostlých stromů. 
Kvůli této problematice také vznikl 
dotační program pro občany obce pod 
názvem Ekofond, který finančně pod-
poroval ošetření soukromých vzrost-
lých stromů. I dále se touto problema-
tikou zabývám a již nyní je zpracován 
projekt, který počítá s výsadbou dalších 
více jak 115 stromů, které by měly být 
vysázeny v příštím roce na 15 místech 
obce. Nejvíce stromů, přibližně 40 ks, 
bude vysazeno na Helštýně a bude se 
jednat o novou lipovou alej. Bude také 
vysazeno mnoho kytek a keřů. Výsadby 
budou především kolem evangelického 
kostela, za obchodem Jednota Střed, 
v Hořansku, ale i v Dolansku.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Kácení stromů v obci
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V loňském roce jsem Vás poprvé 
informoval o tom, že letos převezmeme 
provozování liptálské pošty. Byla to 
jediná možnost jak mít garanci, že pošta 
v obci Liptál zůstane a také, že zůstane 
na stejném místě. Změna v provozování 
pošty nastala od 1. března 2018. Tímto 
dnem došlo k velkým změnám. Pro 
Vás, uživatele poštovních služeb se nic 
zásadního měnit nebude. Hlavní změny 
jsou hlavně vůči rozpočtu obce, který 
musí nyní počítat s novými provozními 
a mzdovými prostředky.   

Po rozhodnutí, že převezmeme pro-
vozování pošty, přišlo také další roz-
hodnutí a to, že budova pošty projde 
kompletní rekonstrukcí. Z toho důvodu 
se musely poštovní služby přesunout 
do náhradních prostor, do infocentra 
v budově obecního úřadu. Stavební prá-
ce se rozběhly již na podzim loňského 
roku. Začalo se vnější obálkou budovy. 
Objekt byl zateplen a dostal novou fa-
sádu, byly také vyměněny okna a dveře 
a byla i zateplena střecha. V letošním 
roce se rozběhly práce i uvnitř ob-
jektu. Nejprve byly provedeny nové 
sádrokartony a také se upravil vstup 
do klubovny radioamatérů. Dále násle-
dovala výměna topení v celém objektu 

a také byl proveden úplně nový rozvod 
elektroinstalace. V současné době se 
dokončují nové omítky a také nové 
dlažby. Rekonstrukcí projde i sociální 
zařízení. Po dokončení vnitřních úprav 
bude pošta vybavena úplně novým ná-
bytkem. Ve venkovních prostorách bu-
dou provedeny nové chodníky a za ob-
jektem vznikne parkoviště. Také střecha 
dostane nátěr a na fasádě se objeví nové 
3D nápisy. Doufám, že se vše stihne 
a od května se pošta vrátí na své pů-
vodní místo, ale do nových moderních 
prostor. Novinkou bude, že v prosto-
rách pošty bude také umístěno obecní 
infocentrum. Cílem je, abyste vyřídili 
vícero věcí na jednom místě.

Realizací tohoto projektu bude kom-
pletně opraven další objekt ve vlastnic-
tví obce. Náklady na rekonstrukci budou 
ve výši cca 2 mil. Kč a přibližně 30% 
nákladů pokryje dotace z Operačního 
programu životního prostředí. Díky této 
akci byly také kompletně opraveny pro-
story, které užívají liptálští radioamaté-
ři. Nyní i oni budou moci užívat pěkně 
vypadající klubovnu. 

V současnosti už pomalu přechá-
zíme na další velký projekt a tím je 
rekonstrukce objektu bývalé mateřské 

školy, kde vznikne osm nových bytů. 
Realizace tohoto projektu bude zaháje-
na pravděpodobně na konci dubna.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

To, co je téměř každodenně vidět 
na našich chodnících, je neuvěřitelné. 
Psí výkaly jsou téměř všude. Ať už 
jdu do Hořanska, Dolanska nebo třeba 

k fotbalovému hřišti. Vám to doopravdy 
nevadí, že si po vašem psovi neuklidíte 
a že tím obtěžujete všechny ostatní? 
Vůbec vám nevadí, že vaší lhostejností 

Chodník je věc velmi užitečná, poho-
dlná a bezpečná. Nový chodník udělá 
radost všem. Procházka obcí dostane 
nový rozměr. Z bezpečí chodníku je 
možno užívat si, kochat se výhledy, 
v klidu postát a poklábosit, případně se 
rozběhnout a uhánět kamkoliv (zejména 
mladší a nejmladší). Ale ouha. Časem 
dojde ke změně. Přijde nové nebezpečí. 
Bezstarostnost užívání chodníku postup-
ně mizí. Na cestu je potřeba se více sou-
středit. Konec kochání. Stále více platí 
maminčino: „Hleď pod nohy!“ Památku 
na procházku dědinou doma často prac-
ně odstraňujeme. Z bot. A o svých ně-
kterých spoluobčanech si v tu chvíli ne-
myslíme opravdu nic pěkného. Opravdu 
takové chodníky chceme?

Svatava Čurdová, chodec, Liptál 

Dům služeb Liptál – pošta partner Liptál

Vám to doopravdy nevadí?

Chodníky  -  opravdu je takové chceme?

trpí ostatní? Vám nevadí, že paní uči-
telka musí každodenně hlídat děti, aby 
někde nešláply do psího výkalu? Vám 
to doopravdy nevadí … 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

K  otázce,  zda  chceme  takové  chod-
níky,  a  nejen  je,  se  připojuje  i  obecní 
úřad. Již několikráte jsme vyzývali naše 
spoluobčany, pejskaře, aby dbali úklidu 
po  svých  čtyřnohých  přátelích.  Byly 

instalovány další koše s pytlíky. Bohužel 
je dopad minimální. Je třeba také dbát, 
aby se Vaši psi nepohybovali volně bez 
dozoru. I tito rádi „zdobí“ veřejná pro-
stranství.
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Omezení 
na komunikaci 
mezi Lutoninou 

a Vizovicemi

Den Země je den věnovaný Zemi, 
který se každoročně koná 22. dubna. 
Tento svátek je ovlivněn původními dny 
Země, které se konaly při oslavách jarní 
rovnodennosti a oslavovaly příchod ja-
ra. V moderním pojetí jde o ekologicky 
motivovaný svátek upozorňující lidi 
na dopady ničení životního prostředí. 
V rámci tohoto dne se pořádají různé 
akce zaměřené především na úklid své-
ho okolí. 

Proto bych Vás chtěl požádat, abys-
te nám v sobotu 14.4.2018 pomohli 
uklidit naši obec. Sraz bude v 8.00 
hod před kulturním zařízením. S Vaší 

pomocí bychom rádi uklidili příkopy 
podél cest nebo třeba také břehy našich 
potoků. 

Účast mi již přislíbili členové složek, 
které u nás v obci působí. Věřím, že 
i Vy ostatní si najdete čas a této akce 
se zúčastníte. A přijdou s Vámi i Vaše 
děti, kterým bychom rádi ukázali, že 
nám naše příroda není lhostejná. Akce 
bude zakončena opět u kulturního zaří-
zení, kde pro Vás bude připraven guláš 
a pivo. Prosím, abyste si vzali vlastní 
rukavice. Pytle na odpad zajistí obecní 
úřad. 

O týden později, to je v sobotu 
21.4.2018, bude v naší obci probíhat 
svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu. Jedná se o tzv. velký svoz, 
který bude probíhat na třech místech 
v obci.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Upozorňujeme Vás, že od 1.4.2018 
do 1.7.2018 bude prováděna oprava ko-
munikace mezi Lutoninou a Vizovicemi. 
Provoz v tomto úseku bude řízen sema-
fory a průjezd bude povolen pouze pro 
vozidla do 3,5 tuny. Vozidla nad 3,5 tu-
ny mají vjezd do tohoto úseku zakázán 
a musejí využít objízdnou trasu přes 
Valašskou Polanku.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Ukliďme si naši obec

Vandal  v  Lůžku.  Už  i  do  naší  obce 
pronikl tento novodobý záporný trend. 
Jak by se asi tvářil onen „umělec“, kdy-

by sám měl vzít štětec a barvu a na vlast-
ní  náklady  zastávku  opravdu  poctivě 
natřít celou. Zde teprve by se mohla pro-
jevit  „odbornost“.  Pak  teprve  by  mohl 
mít pocit z dobře vykonané práce. 
My ostatní - nebuďme nevšímaví.

s

s
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Je to až neuvěřitelné, ale nyní doo-
pravdy zvažujeme otevření další třídy 
mateřské školy. Před pár lety jsem si 
lámal hlavu, zda stěhovat mateřskou 
školu nebo ne a nyní je tu další velké 
rozhodnutí. V současné době je v naší 
obci velký populační bům a kapacita 
školky není nyní schopna pokrýt po-
ptávku. K této problematice ještě také 
přibyla povinnost od nového školního 
roku vzít do školky tří leté děti, pokud 
o to rodiče projeví zájem. Dne 9. květ-
na proběhne zápis do Mateřské školy 
a již nyní odhadujeme, že pod čarou 
zůstane cca 10 dětí, které dosáhnou 
do konce srpna tři let. Dále je tu ale 
dalších 12 dětí, které budou mít tři 
roky do konce kalendářního roku. Tyto 

čísla jsou už poměrně vysoké, proto 
je potřeba se nimi zabývat a v příštím 
roce budou tyto čísla obdobná. Dále 
nám v roce 2020 začne povinnost vzít 
do školky dvou leté děti, pokud o to 
rodiče projeví zájem.

Původně jsem chtěl školku otevřít 
v budově bývalého dětského domova, 
ale převod této budovy do vlastnictví 
obce je velice komplikovaný a moje 
představa o tom, že budova bude pře-
vedena bezúplatně, se pravděpodobně 
taky nenaplní. Nyní o tomto převodu 
jednáme a doufám, že brzy bude zná-
mo rozhodnutí Zlínského kraje, který 
je majitelem této budovy. Další vari-
antou kde novou třídu mateřské školy 

zrealizovat, je přímo v budově základní 
školy. Nová třídy by přímo navazovala 
na stávající školku a rozšířila by se 
na úkor jedné učebny v základní škole 
a na úkor kabinetu chemie. V těchto 
prostorách by vznikla nová třída škol-
ky o kapacitě cca 20 dětí a tím pádem 
by se celková kapacita Mateřské školy 
Liptál rozšířila na 68 dětí. Nyní pro-
bíhá zjišťování všech potřebných in-
formací, které povedou ke konečnému 
rozhodnutí. V den zápisu do Mateřské 
školy se již rodiče dozví, zda no-
vou třídu zřídíme a zda se jejich děti 
do školky dostanou nebo ne.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Udržování pořádku na hřbitově v Liptále

Rozšíření Mateřské školy Liptál

Poslední dobou zaznamenáváme 
nárůst počtu kahanů se svíčkami i ji-
ných předmětů, věnců apod. na pří-
stupových chodnících u kolumbárií. 
Bohužel tyto tam zůstávají i po pro-
běhlých vzpomínkách, většina majite-
lů si je neodstraňuje, i když již nejsou 
na ozdobu, spíše naopak. Mnohdy 
jsou totiž poškozené, prasklé, vyvrá-
cené, rozbité, znesnadňují či úplně 
zamezují přístup dalším pozůstalým 
k jejich pronajatým skřínkám, hrozí 
i nebezpečí úrazu.

 
Dovolujeme si proto upozornit ná-

jemce skříněk, že máte v pronájmu 
skřínku, nikoliv už veřejně přístupné 
prostranství, chodníky. Pokud si tedy 
tyto umístěné vzpomínky sami neod-
straníte, přistupuje k jejich odstranění 
z technických i estetických důvodů 
obecní úřad a nelze se dovolávat ná-
hrady.

Prosíme Vás tedy o pochopení, 
a abyste výzdobu kolumbária volili 
co nejvíce tak, aby vše mohlo být 
instalováno přímo do skřínky. Zde 

samozřejmě není možné umístit ote-
vřený oheň.

 
Dalším nešvarem, který se ale ne-

týká Vás, návštěvníků hřbitova, je 
bezohledné vylepování a umísťování 
reklam na kamenické služby na bránu 
hřbitova, dokonce někdy i na samotné 
hroby. Proti tomuto jako správci hřbi-
tova bojujeme, firmy upozorňujeme, 
bohužel stále se takto nevhodně umís-
těné objevují znovu a znovu a napros-
to bez vědomí obecního úřadu.

 
Důstojný vstup na hřbitov určitě ne-

ní vhodný k instalaci jakékoliv rekla-
my. Abychom ale vyšli vstříc i těmto 
nabídkám a Vy měli možnost výběru 
v případě požadavku na kamenické 
práce, je na márnici umístěna vývěs-

ka, kde si kameníci mohou reklamu 
bezplatně sami umístit.

Jana Vráblíková
Foto D. Žaludková, T. Mrlina
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Upozorňujeme všechny, kteří jsou 
vedeni na adrese úředního pobytu 
Liptál 331 (po zrušení trvalého poby-
tu), že na této adrese, tedy na Obecním 
úřadě Liptál, můžete mít uloženu poštu 
na Vaše jméno. V současné době zde 
máme skutečně uloženo několik tako-
vých zásilek či upozornění na doporu-
čenou poštu.

Zdůrazňujeme, že není povinností 
pošty hledat Vaše skutečné místo po-
bytu či bydliště - doručují podle adresy 
na zásilce.

Ve Vašem vlastním zájmu je si zásil-
ky vyzvedávat. Předejdete tak možným 
problémům při nedoručení i důležitých 
písemností. Domnění, že se nic neděje 
a nepřevzetím se vyhnete problémům,  

je opravdu jen zdánlivé, řízení běží dál 
a tím i nepříjemné dopady na Vás. Jinak 
řečeno, nepřevzetí důležité pošty Vám 
může způsobit i vážné osobní problémy.  

Na obecním úřadě Vám budou pí-
semnosti na Vaše jméno předány. 
Informovat se můžete na OÚ Liptál, 
tel. 571 438 074. 

Jana Vráblíková

Zlín - Má dokonalej-
ší vyhřívání i chlazení. 
Box je připojen k inter-
netu a datové síti.

Schránka pro odlože-
né děti byla v listopadu 2017 vyměněna 
za novou. Postaral se o to tým vedený 
výrobcem babyboxů Zdeňkem Juřicou. 
„Nový babybox je z nerezu, dvou-
křídlá dvířka se otevírají automaticky 
a po vložení miminka a aktivaci senzo-
ru se samy zavřou,“ popsal Juřica.

„Babybox má také fotobuňky, kte-
ré brání jakékoliv kolizi dítěte s dvíř-
ky. Vnitřní prostor je klimatizován 
a je napojen mnohonásobně jištěnou 
signalizací na stálou službu a mobilní 
telefony,“ popsal další výhody moder-
nějšího babyboxu. V roce 2012 sestavil 
„český otec babyboxů“ Ludvík Hess 
za pomoci lékařského konzilia parame-
try pro výrobu nové úložny a při tom 
do ní zakomponoval zkušenosti s pro-
vozem babyboxů z předcházející řady. 
„Babyboxové řady mají dokonalejší 
vyhřívání i chlazení. Box je připojen 
k internetu a datové síti. Může tak být 
kontrolovaný na jakoukoliv vzdálenost. 
Dá se i seřizovat, opravovat na dálku 
– po internetu,“ popsal Zdeněk Juřica. 
Podle něj tyto babyboxy poskytují také 
větší komfort dítěti i nemocničnímu 
personálu. Pro dítě to například zname-
ná vyrovnanější teplotu boxu, pro per-

sonál například dvouúrovňovou signali-
zaci zamezující falešným poplachům. 

I když děti z babyboxů končí v ná-
hradních rodinách, za tu dobu, kdy 
v České republice babyboxy fungují, se 
stalo v pěti případech, že takto odložené 
děti skončily zpět u svých rodičů.

Naše Valašsko 27.11.2017

I Obec Liptál byla oslovena se žádostí 
o příspěvek. V listopadu 2017 schválila 
na tuto akci dotaci ve výši 10 000 Kč.

Poděkování:
Milý pane starosto, 
děkuju  za mimořádně  velkorysý  dar. 

Znak  Vaší  obce  bude  umístěn  mezi 
dárci.  Slavnostní  otevření  babybo-
xu  se  uskutečnilo  v  úterý  5.  prosince 
ve 12 hodin. 
S úctou babydědek

Ludvík  Hess,  Babybox  pro  odložené 
děti - Statim, z. s., předseda

www.hess.cz, www.babybox.cz

Obecní úřad Liptál opět oznamu-
je zájemcům, kteří by chtěli dostávat 
zprávy z hlášení obecního rozhlasu 
formou SMS přímo do svých mobilních 
telefonů, nahlaste na obecní úřad své te-
lefonní 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.). 

Samozřejmě stále trvá možnost ro-
zesílání zpráv z webu obce na Vaše 
emaily, k jejichž odběru se můžete sami 
přihlásit na webu obce. Toto rozesílání 
zůstane ve stejném rozsahu, tzn. bude 
i nadále rozšířeno o zprávy na úřední 
desce, podrobné pozvánky a plakáty 

na akce apod. Nebo použijte stejný 
postup, zašlete nám na obecní úřad Váš 
email.

Kontakt pro zaslání čísla telefonu 
nebo emailu:

Tel.: 571 438 074
Email: obec.urad@liptal.cz
Web: www.liptal.cz , záložka Zasílání 

novinek.

Upozornění pro občany 
vedené na úředním pobytu v naší obci

Zlín získal po deseti letech nový babybox

Nabídka rozesílání SMS a emailů zájemcům
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Důležité změny v roce 2018

Zubní a dětská pohotovost ve Vsetíně se stěhuje

ÚDAJE 
O NEZAMĚSTNANOSTI

v Liptále ke 28. 2. 2018

Jaké změny na nás čekají v tomto 
roce? Přinášíme vám tři upozornění, 
s kterými je dobré se seznámit.

Občanský zákoník
Do občanského zákoníku se vrací 

institut zákonného předkupního práva, 
který byl součástí občanského zá-
koníku do roku 2014. Od 1.1. 2018 
tak znovu bude platit pravidlo, že 
při převodu spoluvlastnického podílu 
na nemovité věci mají spoluvlastníci 
předkupní právo. Výjimku z předkup-
ního práva představuje převod na oso-
bu blízkou. 

Občanské průkazy
S účinností od 1.7.2018 dojde 

ke změnám na úseku občanských prů-
kazů a cestovních dokladů. Počínaje 
tímto datem budou českým státním 
občanům vydávány občanské průkazy 
se strojově čitelnými údaji jen s kon-
taktním elektronickým čipem. Tento 

typ občanského průkazu pak bude 
možné využít k autentizaci držite-
le při fyzickém prokázání totožnosti 
a po zadání identifikačního osobního 
kódu také při vzdálené autentizaci. 
Další novinkou je možnost požádat 
o vydání jak občanského průkazu, tak 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, 
a to do 5 pracovních dnů a v pracov-
ních dnech do 24 hodin (tento doklad 
bude možné převzít jen u Ministerstva 
vnitra).

Nepojištěná vozidla
Od 1.1.2018 je opět zavedena po-

vinnost platit příspěvek České kance-
láři pojistitelů za nepojištěná vozidla. 
Pokud pojištění není uzavřené, Česká 
kancelář pojistitelů vymáhá po vlast-
níkovi nebo provozovateli příspěvek 
(ano, skutečně to má takový nevinný 
název budící zdání dobrovolnosti), 
který činí za vozidla s objemem moto-
ru od 1 350 do 1 850 kubických centi-

Z prvního patra do přízemí polikli-
niky se budou stěhovat jak zubní lé-
kařská pohotovostní služba (LPS), tak 
dětská LPS. Vstup bude samostatným 
vchodem, přímo z hlavní přístupové 
terasy.

Dětská LPS začala v nových ambu-
lancích fungovat od pondělí 8. ledna 
2018, zubní pohotovost pak od soboty 
13. ledna. Prostory jsou snáze pří-

stupné a bezbariérové. Provozní doba 
ambulancí se nemění. 

Ordinační doba LPS pro děti 
je ve všední dny (pondělí až pátek) 
do 17 do 22 hodin, o víkendech a svát-
cích od 8 do 22 hodin.

Ordinační doba zubní LPS pou-
ze o víkendech a svátcích, a to 
od 8 do 12 hodin.

Deratizace v Liptále 
Jako každoročně probíhá na jaře 

v naší obci velkoplošná deratizace – 
12.3., 19.3., 27.3.2018.

Na podzim bude prová-
děna kontrolní prohlídka 
a umístění návnad. 

Akci zabezpečuje fir-
ma Deratex, spol. s r. o. 
se sídlem ve Zlíně, která 
provede ošetření kanali-
zační sítě, veřejných ploch 
a vybraných objektů, či míst, na která 
upozorníte. 

Vzhledem k tomu, že je pravděpodob-
ný výskyt hlodavců i v okolí obytných 

domů a hospodářských sta-
vení, prosíme a vyzýváme 
občany ke spolupráci při 
vyhledávání pobytu hlo-
davců. 

Obraťte se přímo 
na pracovníky jmenované 
firmy, u kterých lze ná-

strahy i zakoupit, nebo nahlaste své 
požadavky na Obecní úřad v Liptále, 

metrů 47 Kč denně, a například za pří-
pojný vozík 4 Kč denně s účinností 
právě od 1.1.2018. Vzhledem k tomu, 
že v registru vozidel se nachází spous-
ta vozidel, která již dávno z nejrůz-
nějších důvodů fyzicky neexistují, do-
poručujeme každému, kdo si ohledně 
vozidel v ní evidovaných není jistý, 
aby si na kterémkoli úřadě s rozšíře-
nou působností vyžádal výpis vozidel, 
která jsou na něj zapsána, a následně 
požádal o zápis jejich zániku, který je 
bezplatný. Zánik vozidla je podmíněn 
ekologickou likvidací, nebo potvrze-
ním o zničení vozidla. Pokud vozidlo 
nezaniklo takto, je možné vše vyřešit 
zaplacením pokuty za přestupek.

Kotlíkové dotace
Upozorňujeme žadatele o kotlíko-

vé dotace, že od 1. ledna má agendu 
spojenou s žádostmi a vyřizováním 
na starosti Odbor strategického rozvo-
je, který je v 15. patře sídla krajského 
úřadu ve Zlíně.

Převzato: Okno do kraje, 1/2018

Lékařská pohotovostní služba pro do-
spělé je od podzimu 2017 v hlavním 
areálu vsetínské nemocnice, a to v no-
vých ambulantních prostorách v přízemí 
pavilonu G (Triangl, oddělení následné 
péče, dříve LDN). 

Ordinační doba LPS pro dospělé 
je ve všední dny (pondělí až pátek) 
od 17 do 22 hodin, o víkendech a svát-
cích pak od 8 do 22 hodin.

Lenka Plačková, Jalovec 9.1.2018

Rozpis výkupů kůží na rok 2018
Ramos - Karel Novosad tel. 776 152 052, Josef Strnadel, tel. 602 730 148
Liptál, u obecního úřadu, středa, v čase 15:45 – 15:55:
* 18.04. * 23.05. * 27.06. * 01.08. * 05.09. * 10.10. * 14.11. * 19.12.2018 Evidovaní uchazeči: 

42  (40 – listopad 2017).
Podíl nezaměstnanosti: 
3,86 % (3,76 %  - listopad 2017).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
-  nejvíce  Lidečko – 65 evidovaných 
uchazečů. 4,60 %,
- nejméně Valašské Příkazy 3 evidova-
ní uchazeči 1,46 %.

tel. 571 438 074, a to i v průběhu ro-
ku, aby bylo zabezpečeno komplexní 
ošetření obce.

Obecní úřad v Liptále 
a fy Deratex, Zlín
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Oznámení o zrychlení internetu O2

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše 
přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

V nedávné době došlo k velkým in-
vesticím do výstavby sítí a k úpravě tele-
fonních ústředen, které zajišťují pokrytí 
naší obce O2 Internetem.

Pro naprostou většinu občanů je ny-
ní k dispozici velmi spolehlivé vysoko-

rychlostní připojení k Internetu HD 
od společnosti O2 Czech Republic a.s.

Při této příležitosti O2 nabídlo na-
šim občanům malý dárek. Při sjednání 
Internetu HD do 31.3.2018 získáte prv-
ní 2 měsíce služby zdarma a modem 

Finanční správa již v předchozích 
zdaňovacích obdobích zavedla službu 
placení daně z nemovitých věcí pro-
střednictvím SIPO a zasílání údajů 
pro placení daně z nemovitých vě-
cí na e-mail. „Poplatníci,  kteří  mají 
u  České  pošty  zřízeno  spojovací  číslo 
SIPO,  tak  mohou  platit  daň  z  nemo-
vitých  věcí  jednoduše  a  bez  starostí. 
Pokud má poplatník nastaveno placení 
SIPO z bankovního účtu, po přihlášení 
k  této  službě  se  mu  daň  každoročně 
automaticky  strhne  z  účtu  a  nemusí 
tak  hlídat  termíny,  kdy  přijde  složen-
ka,“  vysvětluje Věra Engelmannová, 
ředitelka Odboru majetkových daní, 
oceňování a ostatních agend. 

Poplatníci, kteří nevyužívají SIPO, 
mohou požádat o zaslání informace pro 

placení daně z nemovitých věcí na e-
mail. Každoročně pak obdrží před splat-
ností první splátky e-mailovou zprávu 
s kompletními informacemi pro placení 
daně. Tato informace obsahuje obdobné 
údaje, jaké jsou nyní uvedeny na slo-
žence, tj. informace o výši stanovené 
daně, výši nedoplatku/přeplatku a úda-
je pro placení daně včetně QR kódu, 
umožňujícího platbu daně prostřednic-
tvím internetového bankovnictví nebo 
mobilních platebních aplikací.

Co je nutné pro využití těchto služeb 
udělat?

Stačí vyplnit tiskopis:
Oznámení o placení daně z nemovi-

tých věcí prostřednictvím SIPO, přiložit 
doklad prokazující přidělení spojovací-

ho čísla (např. doklad o přidělení spo-
jovacího čísla nebo aktuální platební 
doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovost-
ní platby SIPO) a předložit jej přísluš-
nému pracovišti Finanční správy 

nebo
Žádost ve věci zasílání údajů pro pla-

cení daně z nemovitých věcí e-mailem 
a předložit ji příslušnému pracovišti 
Finanční správy.  

Služby nelze kombinovat.
Další informace ke službě SIPO a za-

sílání údajů pro placení daně e-mailem 
naleznete na stránkách Finanční správy.

Generální finanční ředitelství, Praha
(O této možnosti jsme Vás informovali 

již prostřednictvím úřední desky 
obce v prosinci 2017.)

jen za 1 Kč. Tuto výhodu lze získat 
jen na stránce www.O2.cz/mojeobec 
vyplněním slevového kódu OBC72301 
do políčka identifikace. O službě se mů-
žete informovat i později.

O tomto dopisu od společnosti O2 
jsme Vás již informovali na úřední desce 
obce v lednu 2018.

UZÁVĚRKY jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

JAK POSÍLAT PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY:

- zasílejte na uvedenou emailovou adresu s označením 
„Příspěvek do zpravodaje“ nejlépe ve formátu word 
(přípona .doc), jeden příspěvek obsahem asi ½ stránky 
psané na počítači.

 Texty neprochází jazykovou úpravou, za obsah zodpo-
vídají jednotliví přispívající. Proto dbejte na odstra-
nění chyb či překlepů. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit.

- osobně na obecní úřad
- vždy s uvedením autora textu

FOTOGRAFIE:
- posílejte zvlášť v příloze emailu - ne v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca kolem 1 MB
  Velikostí kolem 100 kB ani neposílejte - moc malé, proto 

nevhodné pro tisk.
- osobně na obecní úřad. Po naskenování budou vráceny
- vždy s uvedením autora fotografií

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky před zveřejněním 
posoudit zejména, aby nepoškozovaly jiné subjekty, osoby, 
apod.

Zveřejněny budou jen ty příspěvky, u nichž bude uveden 
podpis pisatele a plná adresa.

Reklama v obecním zpravodaji je zveřejňována po do-
hodě jen místním firmám jako podpora podnikání místních 
subjektů.

Všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.

KONTAKT pro zasílání příspěvků:

Jana Vráblíková
Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331
Email: obec@liptal.cz  
Tel.: 571 438 074,   Fax: 571 424 785

(platí pro každý rok)
 č.1 - za leden - únor - březen je 10.03. příslušného roku
 č.2 - za duben - květen - červen je 10.06. příslušného roku
 č.3 - za červenec - srpen - září  je 10.09. příslušného roku
 č.4 - za říjen - listopad - prosinec  je 01.12. příslušného roku

Prosíme o dodržování uvedených termínů!
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starosta obce Liptál podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 
a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon)  

o z n a m u j e

1.  volby do Senátu Parlamentu ČR – I. kolo
 se uskuteční:   pátek  18.05.2018 od 14:00 do 22:00 hodin 
     sobota  19.05.2018 od 08:00 do 14:00 hodin

2.  volby do Senátu Parlamentu ČR – případné II. kolo
 se uskuteční:   pátek  25.05.2018 od 14:00 do 22:00 hodin 
     sobota  26.05.2018 od 08:00 do 14:00 hodin
  
3.  místem konání voleb ve volebním okrsku:  č.1 – jeden volební okrsek
 je volební místnost:    Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál č.p. 331
 telefonické spojení – volební místnost:  571 438 074 (§ 14b odst. 1,  písm. d)  

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

 5.  Volič může požádat o vydání voličského průkazu. Ten opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu 
je volič přihlášen k trvalému pobytu, § 6a, odst.3), b)

 6.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 19, odst.1

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

 8. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti, § 38, odst. 4), § 17, odst.1., § 67, odst.4

 9. V případě konání druhého kola voleb obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb, § 76, 
odst.4

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Minimální počet členů 
Okrskové volební komise v Liptále

Starosta obce Liptál  stanovil  podle § 14c písm. c) zákona minimální počet členů Okrskové volební komise v Liptále pro 
volbu prezidenta ČR: 6 členů.

ZAPISOVATEL  
Okrskové volební komise Liptál

Starosta obce Liptál jmenoval podle § 14e odst. 7 zákona zapisovatelem paní Moniku Valchářovou, zaměstnankyni OÚ Liptál.

Vyhrazení ploch 
pro vylepování volebních plakátů

Starosta obce Liptál vyhrazuje podle § 16 odst. 1, zákona plochy na obvyklých, k tomu určených místech, v naší obci. 
Podrobnosti v úřední desce i na web stránkách obce. 
Možnost využívání těchto ploch musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů. 

Je ZÁKAZ vylepování  čehokoliv na autobusové zastávky, budovy, fasády, sloupy elektrického vedení, sloupy místního 
rozhlasu, apod. v katastru obce kvůli ochraně a udržování životního, estetického a důstojného prostředí pro občany obce, 
a aby nedocházelo ke znehodnocování snahy o příjemný a kulturní vzhled obce.

Zpracovala: Jana Vráblíková

Veškeré informace k volbám podle zákona naleznete na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/volby.aspx

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
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VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA 
ČR 2018 - LIPTÁL

I. kolo - 12. a 13.01.2018
Počet voličů v obci Liptál: 1 198 voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 760 voličů
Účast v procentech: 63,4 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 760 obálek
Počet platných hlasů: 758 hlasů

II. kolo - 26. a 27.01.2018 
Počet zapsaných voličů v obci Liptál: 1 205 voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky):     818 voličů
Účast v procentech: 68 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 818 obálek
Počet platných hlasů: 817 hlasů
 

(Zákon č. 275/2012  Sb. o volbě prezidenta republiky)

Pořadí podle 
hlasů Název strany Vylosované číslo

strany
Počet hlasů
pro stranu V procentech %

1. Ing. Miloš Zeman 7 310 41

2. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. 9 160 21

3. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 8 87 12

4. Mgr. Pavel Fischer 3 84 11

5. Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 2 53 7

6. Ing. Mirek Topolánek 1 39 5

7. RNDr. Jiří Hynek 4 17 2

8. Mgr. Petr Hannig 5 4 0,5

9. Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c. 6 4 0,5

CELKEM 758 100 %

Pořadí podle 
hlasů Název strany Vylosované číslo

strany
Počet hlasů
pro stranu V procentech %

1. Ing. Miloš Zeman 7 490 60 %

2. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 9 327 40 %

CELKEM 817 100 %

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPELNICE 
- PYTLE černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 × za 14 dní - LICHÝ TÝDEN 
– ČTVRTEK ráno

* 12.4. * 26.4. * 10.5. * 24.5. * 7.6. * 21.6. * 5.7. * 19.7. * 
2.8. * 16.8. * 30.8. * 13.9. * 27.9. * 11.10. * 25.10. * 8.11. * 
22.11. * 6.12. * 20.12.2018

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2018 (tj. doklad o zaplacení), nebude mu popel-
nice vyvážena!
Klasické kulaté plechové a černé plastové popelnice je mož-
né zakoupit na obecním úřadě nebo v Informačním centru. 

SVOZOVá MíSTA - PRO PASEKy:
Hluboké – u Josefa Lukáše
Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků
Háj – u Kovařčíků č. 440
Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

PAPÍR – modré pytle a modré kontejnery
* 9.4. * 7.5. * 4.6. * 2.7. * 30.7. * 27.8. * 24.9. * 22.10. * 
19.11. * 17.12.2018

Patří zde: noviny, časopisy, krabice, lepenka, karton, kance-
lářský papír a sešity
NEpatří zde: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír

PLASTY – žluté pytle a žluté kontejnery
* 23.4. * 21.5. * 18.6. * 16.7. * 13.8. * 10.9. * 8.10. * 5.11. 
* 3.12. * 29.12.2018 

Patří zde: PET láhve, sáčky, folie, nádoby od saponátů, plas-
tové kanystry, kýble, květináče, polystyren apod.
Nádoby stlačte, šetříte tak místo.

NEpatří zde: novodurové trubky a podlahové krytiny, obaly 
od chemikálií a nebezpečných látek.

NÁPOJOVÉ KARTONY - Tetra Pack - oranžové pytle 
nebo popelnice s oranžovou nálepkou

Oranžové pytle jsou odváženy zároveň se svozem plastů.

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

SKLO - zelené kontejnery „zvon“
* 26.3. * 30.4. * 28.5. * 25.6. * 30.7. * 27.8. * 24.9. * 29.10. 
* 26.11. * 27.12. 

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

BIOODPAD – hnědé kontejnery
* 5.4. * 19.4. * 3.5. * 17.5. * 31.5. * 14.6. * 28.6. * 12.7. * 
26.7. * 9.8. * 23.8. * 6.9. * 20.9. * 4.10. * 18.10. * 1.11. * 
15.11. * 30.11.2018

Patří zde: biologicky rozložitelný odpad pocházející přede-
vším z údržby zahrad 
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny:
Hořansko - před obchodem u Daňů a na Špici
Střed obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice
Dolansko - u obchodu Jednota

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE, TONERY 
- nádoby umístěny na OÚ Liptál

Na vyřazené drobné elektrozařízení, baterie a tonery z tis-
káren jsou ve vchodu do Obecního úřadu umístěny sběrné 
nádoby. 
Do E-Boxu patří: drobné elektrospotřebiče – např. vyslouži-
lé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení, 
apod.
Do E-Boxu NEPATŘÍ: zářivky a výbojky

BYTOVÝ TEXTIL, ODĚVY, OBUV, HRAČKY 
– bílý kontejner

Kontejnery jsou umístěny ve středu obce ve sběrném dvoře 
a v Hořansku Na Špici.

OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
- sběrná nádoba EKOLAMP

Nádoba na osvětlovací zařízení je umístěna ve vchodu 
do Obecního úřadu nebo je lze odevzdat ve sběrném dvoře. 
Patří zde: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (tru-
bicové) zářivky, světelné zdroje s LED diodami
NEpatří zde: klasické, reflektorové a halogenové žárovky 
a viditelně poškozené světelné zdroje

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY 
– zelené nádoby označené nálepkou

Nádoby jsou umístěny v Hořansku Na Špici a ve sběrném 
dvoře.
Upotřebené potravinářské oleje a tuky musí být do sběrných 
nádob ukládány pouze v pevných obalech (např. PET 
lahve).

DĚKUJEME, žE TŘÍDÍTE ODPAD.

Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů uklá-
dali 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.

Svoz odpadu v obci Liptál v roce - 2018
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Jak jsme úspěšní v množství vytříděných odpadů? Pro 
přehled uvádíme jednotlivé položky v tunách za období od  
r. 2012 - 2017. Poděkování patří Vám všem! Dlužno dodat, 

Všichni víme, že likvidace ojetých pneumatik není zrovna 
jednoduchá a někdy i hodně nákladná záležitost. Proto Vám 
zde přinášíme důležitou informaci. Jak je z letáku patrné, 
opotřebené pneumatiky můžete sami odvézt na určená sběrná 
místa, kde je odevzdáte bezplatně. 

Jistě, soukromé osoby mohou využít i 2 x ročně sběr ne-
bezpečných odpadů. Další možností je odevzdání v našem 
sběrném dvoře. Již několikrát jsme zde zaznamenali během 
krátké doby přeplněné kontejnery pneumatikami, které musí 
obec – ovšem na své náklady - vyvážet. Tímto se náklady 
obce na likvidaci odpadů výrazně zvyšují a ohrožují tak výši 
poplatků nás všech jednotlivců, které se snažíme udržovat 
na stejně nízké úrovni. 

Proto žádáme, zvažte možnost odevzdání ojetých pneuma-
tik bezplatně na místech k tomu určených. 

Zde pro Vás zveřejňujeme kontakty 
na některá z nejbližších míst naší obci:

Autocentrum  Slušovice Rudolf Michal, Dostihová 612, 
Slušovice
Autoopravy Libor Tégl, Hošťálková - areál Horního ZD 1, 
Hošťálková
Autoservis Bobrky a. s., Bobrky 495, Vsetín
Contitrade  Services  s.r.o. – BestDrive, Dolní Jasénka 278, 
Vsetín
Jaroslav Holý, Kašava 10, Kašava
Kotrla a.s., Rokytnice 190, Vsetín
Milan Hrabal, Říčanská 1255, Vizovice
Milan Pavlásek – Pneuservis, Lázky 673, Vsetín
Miroslav Drga, Bratřejov 29, Bratřejov
Pavel Barbořák – Autoservis, K Teplinám 625, Slušovice
Pneuservis U Smilků s.r.o., 4. května 1440, Vsetín
Autocentrum Slušovice Rudolf Michal, Dostihová 612, Slušovice
R. HORÁK s.r.o., Na Výpusti 666, Slušovice
Radek Bečica, Kašava 286, Kašava
Smýkal Jiří, Říčanská 1255, Vizovice
Stanislav Kajš, Štěpská 1340, Vizovice

Více informací o této službě včetně aktuálních sběrných 
míst, která si zde podle potřeby snadno vyhledáte, naleznete 
na www.eltma.cz nebo na stránkách Ministerstva životního 
prostředí www.mzp.cz/cz/odber_pneu.  

Připravila Jana Vráblíková

Kam s použitými pneumatikami?  

Přehled množství odpadů že čím více budeme všichni odpady třídit, tím nižší náklady 
budou na likvidaci komunálních odpadů (popelnic). A tím 
déle můžeme zachovat výši ročního poplatku za odpady, 
který je prozatím nejnižší v širokém okolí.

Děkujeme, že třídíte odpad!

Obec Liptál - množství zpracovaných odpadů v tunách za období do 31. 12. 2017
 2012 2013 2014 2015 2016 2017
komunální odpad 216,46 221,855 215,41 222,16 233,92 253,95
plasty 11,55 9,926 14,57 16,055 14,855 17,21
papír 4,41 7,29 7,83 8,1 8,12 11,13
sklo 14,323 16,462 15,71 18,42 26,11 17,45
kompozitní obaly 1,665 0,8 0,47 0,665 1,005 1,42
nebezpečný odpad 3,585 2,023 2,796 2,413 5,806 5,676
velkoobjemový odpad 13,25 22,18 21,2 24,76 24,58 41,43
bioodpad    1,222 3,661 3,56
oděvy      5,801
Celkem: 265,243 280,536 277,986 293,795 318,057 357,627

Ke dni 19.3.2018 zpracovala Monika Valchářová
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Liptál – Na Špici (točna autobusu) 8:00 - 9:00 hod.
Liptál – Dolansko (u obchodu)  9:15 – 10:15 hod.
Liptál – u hasičské zbrojnice (náves) 10:30 – 11:30 hod.

Žádáme o dodržení uvedených časů, poté již nebude mož-
no odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesu-
nuta do další obce.

V uvedené době bude na stanovených místech moci každý 
občan zdarma odevzdat k likvidaci následující druhy odpa-
dů:

• olejové automobilové filtry • 
• plechovky se zbytky barev • 

• monočlánky • autobaterie • zářivky • 
• znečištěné láhve a sklo od chemikálií • 

• zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky • 
• staré kosmetické přípravky • staré léky • 

• vyjeté motorové oleje • mořidla a rozpouštědla • 
• plastové obaly a nádoby od škodlivin • 

• opotřebované pneumatiky • 
• hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou • 

• obaly od sprejů • televizory • rádia • ledničky • 
• domácí elektrospotřebiče • 

• objemné odpady ( koberce, linolea, kočárky, 
• mísy WC, umyvadla, ...) • 

• odpady zeleně • stavební odpady • 
• klasický kovový šrot • dřevo •

Jelikož tyto sběry jsou v obci organizovány každoročně, 
není důvod, aby některé z těchto nebezpečných odpadů kon-
čily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech, kamnech 
a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, 
kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti 
a akce se zúčastní.

Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního 
prostředí v naši obci děkuje 

      
Obecní úřad Liptál a společnost Marius Pedersen a.s.

Sběr velkoobjemových 
a nebezpečných odpadů 

z domácností v sobotu  21. 4. 2017

Současně budou 
na všech stanovištích hasiči z Liptálu provádět

SBĚR 
ELEKTROZAŘÍZENÍ:

ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, 
vrtačky brusky, televizory, monitory, rádia, 

počítače, mobily, apod.

Zdarma lze převzít 
pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

www.recyklujteshasici.cz
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UKLIďME SI LIPTÁL
Všichni jste srdečně zváni.

Po skončení akce bude pro účastníky připraveno na parkovišti za kulturním zařízením občerstvení: 
zvěřinový guláš.
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Z Obecní knihovny Liptál

Kultura

PLÁN  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE

V letošním roce jsme do liptálské knihovny předplatili dva nové časopisy. 
Pro děti – „Už víš proč?“ a pro dospělé „Tvořivý AMOS“. 

Stále odebíráme kreslený časopis „Čtyřlístek“ pro nejmenší čtenáře.
Dále máme pro naše čtenáře k dispozici nový výpůjční soubor – fialový, 

který čítá 29 knih pro dospělé i děti.
Opět máme po roční přestávce k zapůjčení 14 namluvených CD 

- pohádky, detektivky i romány.
Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:  STŘEDA 15 – 17 HOD., PÁTEK 15 – 17 HOD.
Alena Malčíková, knihovnice

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

Pravidelně po
FS Malá Lipta  
FS Lipta - Senioři 
Jóga

17-19
19-21
17-18:15

FS Lipta Liptál 

Obec/Ludmila Zajícová

KZ
KZ
klubovna I.

Pravidelně út FS Lipta - Malůšata
Zumba dospělí

16:30-17:45
18-19

FS Lipta Liptál 
Lenka Ahmed

KZ
KZ

Pravidelně st FS Lipta - Základ 19-21 FS Lipta Liptál KZ

Pravidelně čt
Zumba děti (od 10/2016)
Zumba dospělí
Jagāri (vikingská skupina) 
Jóga

17-17:50
18-19
19-21 
17-18:15

Lenka Ahmed 
Lenka Ahmed 
Martin Dorotík
Obec/Ludmila Zajícová

KZ
KZ
KZ
klubovna I.

Pravidelně pá FS Lipta – Základ (dle potřeby)
Dechovka Liptalanka  

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
klubovna I.

so různé akce průběžně v roce KZ

Pravidelně ne Dechovka Liptalanka (dle potřeby) 10-12 Jaroslav Hruška klubovna I.

04.04. st Zápis do 1. třídy ZŠ Liptál 09-16 ZŠ Liptál ZŠ Liptál

06.04. pá Soukromá akce Vaculík M., Liptál KZ

07.04. so Jarní brigáda v areálu FK Liptál 08:00 FK Liptál Areál FK

14.04. so Volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál ZŠ Liptál

14.04. so Ukliďme si naši obec s gulášovou odměnou 08:00 Obec Liptál, složky obec

18.04. st 20. veřejné zasedání ZO Liptál 17:00 OÚ Liptál VZM

21.04. so Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
Recyklujte s hasiči - elektroodpad

08:00-09:00
09:15-10:15
10:30-11:30

Obec Liptál
Na Špici,
Dolansko, 
u HZ Střed 

28.04. so Soukromá akce Gerža D., Liptál KZ

05.05. so Soukromá akce Přikryl J., Vsetín KZ

09.05. st Zápis do MŠ – Přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání 08:00-16:00 MŠ Liptál MŠ

18.05.
19.05.

pá
so

Doplňovací volby do Senátu PČR – volební obvod 
78 - I. kolo

14-22
08-14 OÚ Liptál VZM

24.05. čt Koncert žáků ZUŠ Morava v rámci projektu ZUŠ 
OPEN 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ

25.05. pá Noc kostelů ČCE Liptál kostel ČCE
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25.05.
26.05.

pá
so

Doplňovací volby do Senátu PČR – voleb. obvod 78
- případné II. kolo

14-22
08-14 OÚ Liptál VZM

26.05. so 70. výročí založení 
Mysliveckého spolku Brdisko Liptál 14:00 MS Brdisko Liptál u chaty MSB

01.06. pá Dětský den MŠ Liptál 15:00 MŠ Liptál KA

02.06. so Kácení máje 17:00 SDH Liptál u HZ

10.06. ne 31. Dětský (nejen) foklorní den 2018 10:00 FS Lipta Liptál, Obec 
Liptál KA

23.06. so Fotbalový dětský den 
a derby 7. Hořansko : Dolansko 2018 16:00 FK Liptál Areál FK

23.06. so Soukromá akce Vráblík T., Liptál KZ

29.06. so Rocková noc s Focus rock 20:00-02:00 Tomana Jan, Liptál,
Šťastní, Vizovice KA

30.06. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK

14.07. so Zájezd na soutěž SDH do Domašova – Bělé p. P. SDH Liptál Domašov

21.07. so Pivní slavnosti – Premier, Kabát revival 16:00-02:00 Tomana Jan, Liptál,
Šťastní, Vizovice KA

28.07. so Myslivecký výlet a dětský den 15:00 MS Brdisko Liptál u chaty MSB

11.08. so 4. Liptálský gulášfest 2018 – Liptalanka,1+1 15:00 Obec Liptál KA
22.08.
až
27.08.

st
-
po

MFF 49. Liptálské slavnosti 2018
- výstava: 70 let MS Brdisko, 
Panenky Dana Králová, ZUŠ Morava

FS Lipta Liptál
Obec Liptál, 
ZUŠ Morava, MS Brdisko

KZ
KA
Obec

11.10. 
až
28.10.

st
-
po

Výstava Reformace v českých zemích ČCE Liptál Kostel ČCE

28.10. ne 100. výročí republiky – sázení Stromů svobody 14:00 Obec Liptál, 
ČSOP Vartovna Liptál Helštýn

10.11. so Soukromá akce Šlahař, Trnava KZ 

01.12. so Adventní jarmark 13:00 SRPŠ Liptál, ZŠ, MŠ, 
Obec Liptál KA

01.12. so Zvonečkový průvod a rozsvícení vánočního 
stromu a betlému se zpíváním koled 16:30 SRPŠ Liptál, ZŠ, MŠ, 

Obec Liptál Před OÚ

02.02. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a Obec Liptál Kostel ČCE
08.12. so Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál ZŠ Liptál

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

08.12. so 19. Mikulášská jízda 2018 14:00 FS Lipta Liptál, Obec 
Liptál obec

12.12. st Vánoční besídka DDaZŠ 15:00 DDaZŠ Liptál KZ

16.12. ne Vánoční zpívání a koledování 15:00 FS Lipta, ZUŠ Morava KZ

20.12. čt Vánoční koncert žáků ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ

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 – Přírodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ 

Liptál, – areál FK – 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 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 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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Na Vartovnu se i v dešti a mlze přišlo rozloučit 
se starým rokem přes sto lidí

Silvestr, deset hodin ráno. Prší, je 
zima a viditelnost možná dvacet metrů. 
Směřuju k rozhledně na tradiční Setkání 
u Vartovny. V takovém počasí mám oba-
vy, že nás tam bude maximálně deset. 
Má domněnka se rozplývá hned za za-
táčkou. Na kopec směřují davy lidí.  

Se starým rokem se přišli na Silvestra, 
navzdory deštivému počasí, tradič-
ně rozloučit desítky lidí k rozhledně 
na Vartovně u Vsetína.

U rozhledny je před jedenáctou už 
hodně přes sto lidí.

„Letos je to úlet. Ale počasí nepočasí, 
toto si nemůžeme nechat ujít. Škoda, 
že jsme museli vyrazit bez dětí,“ lituje 
Anna Goláňová ze Lhoty. Na silvestrov-
skou vycházku vyrazila s rodinou.

Zřejmě vedoucí výpravy by nedopus-
til, kdyby měli letos áčko. „Děda stepo-
val od sedmi od rána u okna a sledoval 
počasí. Výšlap na Vartovnu musí být,“ 
usmívá se Goláňová a dodává: „Tady 
jsme dorazili od Liptálu, zpátky jdeme 
přes Syrákov. Tam si dáme polévku 
a pivko. Je to tradice,“ vysvětluje Anna 
Goláňová.

Josef Goláň, bývalý učitel ještě ani 
jednou nevynechal. „Jsme tu podeváté. 
Je to hlavně o setkání. Potkávám tu své 
bývalé žáky, popovídáme, popřejeme si 
a je to fajn,“ říká usměvavý důchodce.

Za posvátné místo považuje kopec 
u Vartovny Jan Běťák z Liptálu. „K ne-
libosti komančů jsme se tady setkáva-
li s horolezci už za minulého režimu 

vždycky před Štědrým dnem. Rozdělali 
jsme oheň, pak zalezli do spacáků a mno-
hokrát jsme se probouzeli zasypaní sně-
hem,“ vzpomíná se smíchem Běťák.

Na rozhlednu se nikdo nedere. Výhled, 
na který se těšila Mária Ďuríková 
z Povážské Bystrice, musela tentokrát 
oželet. „Počasí je, jaké je, bude to letos 
asi náročné,“ směje se a nalévá so-
bě i svým spolupoutníkům Tomášovi 
a Radkovi po štamprlce.

Výletníci se zahřívají u velkého ohně, 
kde si mnoho z nich dopřává tradiční 
pochoutku v podobě opečeného buřta. 
„Dám si jen jeden, to mi bude stačit, 
říká s plnou pusou pětiletý Vít Cedidla 
ze Seninky. Letos už zdolal kopec bez 
pomoci tatínka Lubomíra.

Kdo nebral z domu špekáčky, hla-
dy netrpěl. Hasiči ze Seninky podávají 
na vrcholu občerstvení v podobě bram-
boráků. „V takovém počasí je třeba se 

zahřát. Zdarma rozléváme čaj, kterého 
jsme navařili padesát litrů a v nabídce 
máme také třicet litrů svařáku,“ vypočí-
tává za hasiče Jan Staněk.

Jednotlivci, rodinky s dětmi, skupinky 
kamarádů i výletníci se psy si vzájem-
ně přejí všechno dobré a ujišťují se, že 
„příští rok zas“. 

Starostka Seninky Milada Holečková 
všem děkuje za účast. „Ani nepříznivé 
počasí nás neodradilo, abychom se tady 
podeváté setkali. Je to místo, kde se 
můžeme pozdravit, popřát si a navázat 
nová přátelství,“ volá z prvních příček 
Vartovny Holečková.

„Rozhledně přeju spokojené návštěv-
níky a šetrné užívání. Vám štěstí, zdraví 
spokojenost a úspěchy a šťastnou cestu 
zpátky domů,“ končí zdravici Milada 
Holečková.

Valašský deník 31.12.2017, 
text a foto Martin Mrlina
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Folkový večer v duchu pohody a úsměvů se vydařil
Jak napovídají názvy „Jede blbec 

na kole“, „Našel jsem tě u popelnic“ 
nebo  „Holka v kukani“, zazněly přede-
vším písničky převážně nevážné, vychá-
zející ze vzpomínek a grotesky života, 
viděné shovívavými očima autora. 

Melodie písniček, které zněly z kyta-
ry a texty, které se jakoby mimochodem 
vedraly v přestávkách mezi malbou, 
z duše autora, jsou také obrazy, jen 
forma je jiná. Jsou to obrazy niterné 
osobní výpovědi o světě kolem, vlast-
nostech a nepoučitelnosti lidí, končící 
tak trochu pokusem po ponaučení.  

Folkové písně mají mnoho podob, ale 
jejich společnou podstatou je konkrétní 
obsahová i aktuální reakce na nejrůz-
nější stránky společenského dění, na-
stavující /soucitné/ zrcadlo „Z hemžení 
lidiček“, jak by řekl pan Karel Čapek. 
Mohou mít i formu výrazné osobní 
výpovědi, pohledu na svět a stavu duše. 
A že tato pravidla autor naplňuje beze 
zbytku, lidsky a hloubavě, nelze víc, 
než potvrdit.   

Že se písničky líbily a chytlavou me-
lodií i vtipným textem vtáhly diváky 
do děje, bylo od prvních akordů zřejmé 
již na první pohled.   

Jen trochu chyběly mistrovy obrazy 
a texty pro diváky, aby si mohli v ref-
rénu zazpívat. A taky zbylo ještě židlí, 
diváků mohlo být víc, škoda, byl to 
moc příjemný večer.

Tak prý příště. A příště ještě bude, 
s přispěním obce, opět v Liptále, začát-
kem zimy tohoto roku, za což děkuje 
autor. 

                                                   
Viděno očima MUDr. Petra Lešky

(Folklový večer „Mezi obrazy“ s ma-
lířem  a  příležitostným  písničkářem, 
panem  Josefem  Bartolomějem  Králem 

se konal v pátek 16.3.2018 od 18 hodin 
v  klubovně v 1.  patře Obecního úřadu 
v Liptále. Foto archiv J. B. Král.)

Pozvánka na divadlo
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 19 hodin jste zváni do Hospody U Klesků v Liptále

na představení 

TOTÁLNĚ ŠŤASTNÍ
Účinkuje divadlo METEORA aneb Dvě Štiky na prknech, co znamenají svět.

Nevhodné pro děti do 15 let.
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

DUBEN – KVĚTEN - ČERVEN 2018

60 let
duben  Šťastný Karel, Střed
  Vaculíková Eva, Sadová
  Brhlová Marie, Dolansko
květen  Řezníčková Lydie, Dolansko
  Pilíšek Josef, Dolansko
  Zgarba Jaroslav, Škurňův dvůr
červen  Kovář Radomír, Hořansko

65 let
květen  Ondrašík Alois, Dolansko
  MUDr. Čechová Milena, Střed
  Výchopeň Karel, Dolansko
  Kirchnerová Miroslava, Hořansko
  Daňa Josef, Střed
  Mika Jaroslav, Výpusta
červen  Kraus Ladislav, Na Špici
  Sušňová Marie, Hluboké  

70 let
duben  Valchářová Věra, Střed
  Žůrková Jiřina, Dolansko
  Liška Lubomír, Střed
červen  Marek Pavel, Dolansko

75 let
duben  Minařík Pavel, Háj
červen  Dubšíková Milena, Sadová

80 let
duben  Zeťáková Anna, Dolansko

83 let
květen  Janíčková Marie, Na Špici
  Jurajdová Zdeňka, Dolansko 

84 let
duben  Gojný Otto, Hořansko
červen  Tkadlec Karel, Lůžko
  Řepová Anna, Střed

85 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

86 let
květen  Blažková Zdeňka, Dolansko

87 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko

91 let
duben  Blanarčíková Štefánia, Lůžko

92 let
duben  Vaculíková Marie, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚMRTÍ
prosinec 2017 Sládečková Vlasta, Dolansko
leden 2018 Zavoralová Anna, Sadová
březen 2018 Řádek Josef, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NAROZENI
prosinec 2017 Nikolén Matěj, Dolansko
  Čejka Filip, Hořansko
  Mikulcová Barbora, Kopřivné
leden 2018 Zajíček Patrik, Kopřivné
  Vaculíková Adéla, Hořansko

Prvním narozeným občánkem roku 2018 v Liptále 
je Patrik Zajíček, Kopřivné.

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘIHLÁŠENI 
prosinec 2017 Dorotík Martin, Lůžko
leden 2018 Maštalířová Michaela, Pod Hranicí
  Kráčala Martin, Hořansko
  Lopez Gonzalez Benito, Na Špici
  Gavendová Marta, Dolansko
  Geržová Lenka, Výpusta
únor  Johnová Helena, Sadová
  Uherek Tomáš, Pusté
  Střelec Lubomír, Sadová

ODHLÁŠENI 
leden 2018 Bečvářová Tereza a Skopalová Adéla, 

Dolansko
únor Hroch Tomáš a Hroch Adam, Na Špici
 Kovář Tereza a Kovář Kristian, Dolansko

SŇATKY
září Hrušková Veronika, Hořansko + Divín 

Pavel, Zubří
 Vrlíčková Lucie, Pod Hranicí + Komorek 

Jaroslav
 Vavřínová Iva, Střed + Labaj Pavel
 Tkadlecová Markéta, DiS. + Mikuš 

Miroslav

O jiných sňatcích nemáme informace.

Novomanželům blahopřejeme.

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE
Omlouváme se za případné nepřesnosti,  jelikož se nám 

stále nedostává některých informací o změnách v pohy-
bu obyvatelstva. Prosíme Vás, abyste nám nastalé změ-
ny - sňatky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ 
v Liptále, abychom je mohli přesně zanést do evidence 
obyvatel a mohli z nich dále čerpat  – např. vítaní občán-
ků, další zpravodaj apod. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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Vzpomínky

Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená,
do tebe dáváme nejdražší semena…

Dne 10. ledna 2018 by se dožil 70 let můj 
drahý syn, bratr, manžel, tatínek, dědeček, 
pan

Alois Kovářčík z Liptálu – Háje č. 440

Dne 20. února 2018 by se dožil 95 let můj 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Alois Kovářčík z Liptálu - Háje č. 337.

Dne 2. března 2018 by se dožil 65 let můj 
syn, bratr, švagr, strýc, pan 

Miroslav Kovařčík z Liptálu - Háje č. 337

Smutnou vzpomínku na všechny posílá-
me a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Rodina 
Kovařčíkova. 

Tiše letí roky za sebou,  ani je nevnímáme,
jeden den je krásný, jiný černý jen,
na liptálském hřbitově spíte věčný sen
nám zbyly vzpomínky a nezapomenem …

Dne 12. března 2018 by se dožila 100 let 
paní

Františka Matějů z Liptálu - Dolanska             
č. 135, u splavu.

Na všechna společná setkání a krásné chvíle s ní prožité 
vzpomínají vnoučata Mirek a Jana, sestra Rut Šimarová 
a všichni sousedé a přátelé. 

Odešla hlava starostlivá,
již nenahradí žádná jiná.
Krutý osud nevrátí to, co vzal,
zbyly nám jen vzpomínky,
stesk a žal.

Dne 22. dubna 2018 vzpomeneme nedožité 
80. narozeniny pana

Vojtěcha Vodáka z Liptálu č. 28.

Současně si dne 13. května připomínáme 
3. výročí od jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka Ludmila, dcera Ludmila s rodinou, 
syn Petr s rodinou, vnoučata a pravnoučata, bratr Metoděj, 
sestra Marie s rodinou a ostatní příbuzní.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 18. dubna 2018 vzpomeneme 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý 
tatínek, bratr, strýc, pan

Jan Kachtík z Liptálu – Kopřivného                   
č. 307.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka s dcerou, syn 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 1. dubna 2018 by se dožil 115 let pan  

Josef Černota z Liptálu č. 80.

Zároveň jsme si 24. února 2018 připomněli 
35 let od jeho úmrtí.

Dne 24. května 2018 vzpomeneme nedožité 
110. narozeniny  jeho manželky, paní

Anny Černotové, rozené Geržové.

S láskou vzpomínají dcera Dana Smilková 
s rodinou a snachy Vlasta a Ludmila s rodinami.

Dne 16. února 2018 jsme vzpomněli 6. smut-
né výročí úmrtí jejich syna, mého manžela, 
našeho tatínka, dědečka, strýce, švagra, pana

Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80.
 

Vzpomínají manželka Vlasta, syn Lubomír, dcera Zlata s ro-
dinou, sestra Dana s rodinou a švagrová Ludmila s rodinou.
 

Zlaté slunko za hory zašlo,
soumrak tiše padá do polí.
Srdce Tvé dobré navždy mír našlo
a nic Tě více nebolí.

Dne 14. února 2018 jsme si připomněli 1. vý-
ročí úmrtí naší maminky a babičky, paní

Františky Kleskové z Liptálu č. 85. 

Vzpomíná syn Zdeněk s manželkou Hanou, 
dcera Iva a vnuci Zdeněk a Iva.   
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Ježíš řekl:
Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. 
Jan 11, 25

Klesly ruce pracovité, zemdlené,
dotlouklo srdce znavené,
utichl hlas, pohasl očí svit,
budiž Vám, maminko a tatínku, vřelý dík ..

Dne 29. dubna 2018 vzpomeneme 5 let 
od úmrtí paní 

Anežky Michálkové z Liptálu č. 27

Dne 31. května 2018 vzpomeneme 14 let, co 
od nás odešel její manžel, pan

Ladislav Michálek.
S úctou vzpomínají rodiny Michálkova, 
Tomeškova, Vaculíkova.

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 ves 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 (nejsou v naší společenské 
kronice, pohřby se např. nekonají v Liptále), rozhodli jsme se 
je zveřejňovat pro tichou vzpomínku nás všech na stránkách 
Liptálského zpravodaje. 

Čest jejich památce! 

Tak, jaký jsem, ač nemám nic,
však že mi krev Tvá kyne vstříc
a že mne voláš víc a víc,
Beránku Boží, k Tobě jdu.

Tak, jaký jsem a duše má
Tvé milosti se poddává, 
a již je Tvá, na věky Tvá:
Beránku Boží, k Tobě jdu.

Pan Miroslav Škrabánek, Jakubčovice nad Odrou 
- rodák z Liptálu, Háje – Baťkové, přízvisko Pacholeček  

Zemřel 27.12.2017 ve věku 91 let.  
Rozloučení proběhlo ve čtvrtek 4. ledna 2018 v 15 h 

ve smuteční kapli v Odrách.  

Za zarmoucenou rodinu děti Květoslava, Miluše a Miroslav 
s rodinami, setra Věra s rodinou a ostatní příbuzní. 

Pan Pavel Blažek, Lhota u Vsetína
Zemřel ve čtvrtek 22. února 2018 ve věku nedožitých 64 let.
Poslední rozloučení proběhlo v pondělí 26. února v 16 ho-

din ve smuteční obřadní síni ve Vsetíně. Poté byl převezen 
ke zpopelnění.

Zarmoucená rodina.

Ej zvoňte zvony na vše strany,
éj umřelo nám potěšení.  
Odpadl už z růže květ,
zarmůcený celý svět.

Dne 9. března 2018 tomu byly 2 roky, co 
nás navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička, paní
Anežka Kneblová z Liptálu č.144.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Vzpomínají dcera Hana s manželem Zdeňkem, dcera 
Pavla a vnuk Zdeněk.

Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 7. května 2018 by se dožil 90 let můj 
manžel, náš tatínek, dědeček, pradědeček, 
pan

Stanislav Smilek z Liptálu č. 382.

Dne 17. května uplyne 21 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje manželka a sy-
nové s rodinami.

Druhý rok, co tiše odpočíváš,
já s láskou myslím na Tebe.
Kéž by šel čas vrátit zpátky
a nevzal nám Tě do nebe.
Stojíš při nás, jen vidět Tě není,
ať už v dobrém, či utrpení.

Dne 8. února 2018 jsme vzpomněli na pana

Josefa Mrnuštíka z Liptálu – Sadové 390,

kdy po těžké nemoci před dvěma lety ze-
mřel.

Vzpomeňte s námi na kamaráda, spolupracovníka a úžasné-
ho člověka.

S láskou a vzpomínkou Lucie s dětmi.

Odešel, jak osud si přál,
však v našich srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 22. března 2018 by se dožil 70 let pan

Pavel Cedidla z Liptálu č. 410.

S láskou vzpomínají dcera Jana s rodinou 
a syn Pavel.
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Roční přehled obyvatelstva v Liptále 2017
STATISTIKA - ROČENKA

Blahopřání
Dne 4. března 2018 oslavil kulaté výročí – 
70. narozeniny 
- pan P. Ing. František Kuběna SJ 
ze Všeminy, administrátor římsko-katolické 
církve v Liptále v letech 2010 – 2017.

Přejeme mu hodně zdraví a ještě mnoho sil v jeho práci.
Obecní úřad v Liptále a občané

Všechno nejlepší k životnímu jubileu 
Ti přeje Tvůj věrný přítel Bohuš 
a kamarádi a sousedé.

Máma je „Někdo“!
Může zaujmout místo kohokoliv jiného.
Její místo však nemůže nahradit nikdo jiný.

Máma se musí usmívat i když je smutná...
Musí pracovat i když je unavená…
Je tu pro svoje děti i když je nemocná…
Poskytuje pohodlí i když ho sama nemá…
Toto všechno je máma …

Dne 13. dubna 2018 oslaví 70. narozeniny 
paní  Věrka Valchářová z Liptálu - Střed.

Hodně zdraví, láskya pohodu do dalších let 
přejí dcery s rodinami. 

Počet dětí do 18 měsíců 25
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 28
Počet dětí od 3 do 6 roků 50
Počet dětí od 6 do 15 roků 144
Dospělí 1248
Celkem 1495

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2017:
Rok 2017

ženy Muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0
Svobodní 173 /děti 137 243 /děti 107 662
Ženatí 327 302 629
Rozvedení 45 37 82
Vdovci 82 17 99

POČET OBYVATEL:
Ke dni 31.12.2017 žilo v obci 1495 obyvatel. 
1250 dospělých, 245 dětí. 773 žen, 722 mužů. 

Zajímavost - dne 16.2.2018 byl počet obyvatel přesně 1500. Jak je ale zřejmé, počet obyvatel v naší obci je pohyblivé číslo 
a od té doby se opět změnilo.

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12.2017 je v obci registrováno 541 čísel popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet neobydlených objektů je 165 (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

POČET PŘÍSTUPŮ 
ke dni 1.2.2018 – 624 781 přístupů. 

UDÁLOSTI ZA ROK 2016

Věková struktura ke dni 31. 12. 2017:
DOSPĚLÍ DĚTI CELKEM Muži ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
614 46,58 634 49,16 108 7,28 139 7,4 1495 41,17

Věkové složení ke dni 31. 12. 2017
Věk 0-5 6-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 
ženy 58 97 106 101 110 105 90 68 34 4 0 773
Muži 43 84 111 119 107 102 90 45 18 3 0 722
Celkem 101 181 217 220 217 207 180 113 52 7 0 1495

Narozeno 18 Zemřelo 20 Přihlášeno 20 Odhlášeno 24
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             Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2017
Pořadí Rok 2017

Příjmení Počet
1 Vaculík 41
2 Vaculíková 36
3 Gerža 26
4 Geržová 21
5 Valchář 17
6 Daňa, Smilková po 16
7 Daňová, Mrnuštík, Tomanová po 14
8 Chmelař, Mikulcová, Valchářová po 13

9
Cedidla, Dědková, Mikulec,
Obadal, Obadalová, Smilek,
Šťastná

po 11

10 Frýdlová, Chmelařová po 10
Celkem 546 příjmení

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2017
Pořadí Rok 2017

Jméno Počet
1 Jan 58
2 Josef 54
3 Petr 42
4 Jana 41
5 Marie 35
6 Jaroslav, Pavel po 31
7 Tomáš 30
8 Karel, Miroslav po 29
9 Jiří 26
10 Martin 25
11 Věra 23
12 Anna, Ludmila po 22
13 Zdeněk 21

Celkem 264 jmen

V roce 2018 by se dožili 100 let tito občané:
Narozen/a 1918 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a

24.12. Liptál Daňa Pavel 302 odhlášen 1982
06.10. Liptál Frýdl Jan 365 2003
12.03. Lhota u Vs. Matějů Františka 135 2015
13.07. Veselí n. M. Obadalová Vlasta 80 1992
24.08. Vranova Lhota Čížková Emilie 189 odhlášena 2009

Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková

15 let v roce 2018 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:
Gojná Věra Hořansko (nejstarší)
Tomanová Elisabeth Anna Na Špici
Kögler Filip Dolansko
Běhulová Darina Střed
Škrabánek Štěpán Dolansko
Fojtík Vít Střed
Valchářová Veronika Na Špici
Mrlinová Anna Střed
Vinklerová Klára Střed

Marek petr Dolansko
Tkadlec Jiří Lůžko
Koutný Josef Dolansko
Hüttl Marek Pusté
Melichaříková Michaela Dolansko
Sommer Jakub Dolansko 
(nejmladší)

Celkem 15 občanů.

Pokud má občan trvalý pobyt na úze-
mí České republiky a nemá občanský 
průkaz, je povinen požádat o jeho vy-
dání po dovršení 15 let, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 
15 let. Žádat nutno na MěÚ ve Vsetíně, 
boční vchod od České spořitelny.

(MV ČR 2015)
Zpracovala: Jana Vráblíková

18 let v roce 2018 dosáhnou a plnoletými se stanou:

V roce 2017 nás opustili tito naši spoluobčané:

Hrbáček Lubomír Dolansko 
(nejstarší)
Gerža Patrik Háj
Valchář Petr Na Špici
Šopák Petr Dolansko

Londová Darina Hořansko
Kuropata Daniel Na Špici
Tkadlecová Irena Lůžko
Bogar Jan Výpusta
Mikulec Tomáš Kopřivné

Matonoha Jan Dolansko
Kostková Lenka Hořansko
Smilková Michaela Dolansko  
(nejmladší)
Celkem 12 občanů.

16. ledna ve věku 69 let pan Alois Kovářčík, Háj.
25. ledna ve věku 93 let paní Marta Běťáková, Dolansko.
14. února ve věku 87 let paní Františka Klesková, Střed.
3. března ve věku 97 let paní Ludmila Vychopňová, 
Lopuník.
5. března ve věku 89 let paní Olga Maliňáková, Výpusta.
3. dubna ve věku 56 let paní Iva Valchářová, Lůžko.
7. dubna ve věku 83 let pan Miloslav Žůrek, Dolansko.
18. dubna ve věku 85 let pan Jan Kachtík, Kopřivné.
15. května ve věku 79 let paní Alice Geržová, Hořansko.
30. května ve věku 86 let paní Růžena Klepáčová, 
Dolansko.
5. června ve věku 101 let paní Julie Miková, Výpusta.

23. června ve věku 92 let paní Lydie Vaculíková, Hořansko.
16. srpna ve věku 87 let pan Karel Tomana, Helštýn.
27. srpna ve věku 69 let pan Alois Kocourek, Lopuník.
3. října ve věku 54 let pan Radomír Mikulec, Střed.
18. října ve věku 98 let pan Josef Smilek, Dolansko.
8. listopadu ve věku 87 let pan Jaroslav Hruška, Hořansko.
13. listopadu ve věku 85 let paní Jiřina Juřičková, 
Dolansko.
24. listopadu ve věku 79 let pan Ing. Jan Evják, Dolansko.
24. prosince ve věku 88 let paní Vlasta Sládečková, 
Dolansko.

Všem pozůstalým a jejich rodinám  
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Ježíš žije, žijme i my s Ním!

Srdečně Vás zveme na bohoslužby o Velikonocích:

Modlitba za naše děti i sebe sama

ČCE LIPTÁL 

Slavíme Velikonoce, největší křesťan-
ský svátek.

Smrtí a zmrtvýchvstáním Božího 
Syna, Ježíše Krista, Boží láska zvítězila 
nad temnotou hříchu a smrti. Kéž z ní 

denně čerpáme. Kéž i my láskou vítě-
zíme nad zlem.

Kéž naše dobrota a milosrdenství 
pohlcuje hněv, zlobu a lhostejnost 
kolem nás. Kéž Bůh i skrze nás roz-

30.03.2018  Velký pátek 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel
14:00 nešpor s Večeří Páně, Lhota, obecní úřad

01.04.2018 Velikonoční neděle 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel
02.04.2018 Velikonoční pondělí 10:00 bohoslužby, sborový dům

Srdečně vás zveme nejen k bohoslužbám, ale také k dalšímu pravidelnému programu ve sboru.

Pane, prosím Tě, abys pomohl mým 
dětem ovládat své myšlení a emoce. 
Dej jim schopnost podrobit si kaž-
dou svou myšlenku (srov.2.Kor.10,5). 
Pomoz jim, ať se nezabývají každou 
jednotlivou myšlenkou, která je na-
padne, ale ať dokáže rozeznat, kdy jim 
nepřítel vnuká své lži. Zbav je všech 
klamných myšlenek, aby lež nepova-
žovali za pravdu. Pomoz jim jasně ro-
zeznat, kdy se je nepřítel snaží svými 
klamy připravit o štěstí.

Dej, ať mají schopnost odmítnout 
každou myšlenku, která se ti nelíbí. Ať 
je odpuzují vulgární a pokleslé knihy, 
časopisy, hudba, filmy a obrazy na in-
ternetu a v televizi, aby se těmto věcem 
vždy vyhýbali.  Pomoz jim místo toho 

plnit svou mysl myšlenkami, které jsou 
ti milé. Pomoz jim plnit svou mysl tím 
nejlepším, a ne tím nejhorším; tím, co je 
krásné a hodné chvály, a ne zatracení. 

Prosím, ať jsou mé dospělé děti 
schopné odolat všem nepřítelovým sna-
hám trýznit jej negativními myšlenkami 
a emocemi. Pomoz jim zvolit si lásku, 
moc a jasnou mysl, kterými jsi je ob-
dařil. Rozptyl jakékoli mračno negativ-
ních emocí, které se nad nimi vznáší. 
Vysvoboď je z každého zmatku a dej 
jim schopnost uvažovat jasně. Ať mají 
v sobě myšlenky Kristovy.

Roztav prosím také všechnu pýchu 
a dej jim pokoru. Odejmi od nich kaž-
dý vzdor a vlož do jejich srdcí srdce 
kajícnost. Odstraň všechny obavy a úz-
kost a daruj jim pokoj. Dej jim víru, 
která odstraní všechny pochybnosti, 
a do každého smutku a sklíčenosti vnes 

lije své světlo a teplo do lidských 
srdcí.

Přeji Vám i Vašim blízkým radostné 
prožití velikonočních svátků, stálé Boží 
požehnání i dobré zdraví. 

Ať slunce svítí, kde jste Vy. 
Vaše Mária Jenčová



Liptálský zpravodaj 1/2018 27

svoji radost. Ať v tobě naleznou se-
bedůvěru, která nahradí jejich vnitřní 
nejistotu. Daruj jim pokoj, trpělivost 
a odpuštění místo hněvu. Daruj jim 
svou lásku, v níž se rozplyne všechen 
strach. Dej jim svou přítomnost, která 
nahradí veškerou osamělost. Prosím 
tě, abys jim dal moudrost v tom, čemu 
svou mysl otevře, a čemu ne. Dej jim 
tak důležitou schopnost rozlišovat, ať 
jasně vidí hranici mezi dobrým a  zlým. 
Usvědč je  pokaždé, když tuto hranici 
překročí, a ať ve svém duchu pozná stej-
ný zármutek, jaký v tu chvíli prožíváš 
ty. Prosím za to, aby jejich mysl patřila 
jen tobě. Nauč je obracet se k tobě 
chválou a uctíváním, dokud opět jasně 
neuslyší ve svém nitru tvůj hlas. 

Prosím tě, abys uzdravil všechny 
rány a zahojil všechny jizvy našich 
dospělých dětí, pokud někdy zažily ze-
směšňování, pokořování či jiné jednání, 
kvůli kterému se mohlo cítit menší, než 
v tvých očích jsou. Chraň je, ať není 
v zajetí špatných vzpomínek, které by 
je  v životě brzdily. Prosím tě o odpuš-
tění, jestliže jsme udělali nebo řekli 
něco, kvůli čemu měly naše dospělé 
děti pocit, že mají menší hodnotu, než 
jaká jim díky tobě náleží, a co jim tak 
bránilo posunout se v životě dál. Pomoz 
nám odpustit si a ať nám dokáží odpus-
tit i naše dospělé děti. 

Vím, že "v moci jazyka je život 
i smrt", a tak tě prosíme, abys nám 
pomáhal vnášet do mysli a srdce našich 
dospělých dětí pouze slova, která přiná-
šejí život, když s nimi budeme hovořit. 
Dej nám  schopnost upevňovat v nich 

sebedůvěru a prokazovat jim lásku tak, 
jak to budou schopni přijmout. Pomoz 
nám připomínat jim všechno dobré, co 
Bůh v jejich životě vykonal. 

Pane, přiveď naše děti k četbě Písma 
svatého. Ať jsou tvoje myšlenky jejich 
myšlenkami. 

Prosím tě, abys na naše děti vylil 
svůj pokoj jako řeku všude tam, kde je 
trápí různé myšlenky či emoce. Prosím 
za naše děti. Ať "Boží pokoj, který 
převyšuje všechno pomyšlení, uchrání 
vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu 
Ježíši" (Flp 4,7). 

"Ať ve vašem srdci vládne Kristův 
pokoj...Buďte za to vděční" (Kol 3,15).

Amen.
"O nic nemějte starost! Ale ve všem 

předkládejte Bohu své potřeby v mod-

litbě a prosbě s děkováním. Pak Boží 
pokoj, který převyšuje všechno pomyš-
lení, uchrání vaše srdce a vaše myšlen-
ky v Kristu Ježíši." (Flp 4, 6-7)

S laskavým souhlasem vydavatele 
převzato z knihy: Síly modlitby za vaše 
dospělé děti, kterou napsala Stormie 
Omartianová (vydalo Nakladatelství 
Paulínky, Praha 2017) 

Ilustrační fota z besídky dětí a mlá-
deže v prosinci 2017 a akcí mládeže 
2018, Jana Vráblíková, Samuel Vaculík, 
Valašská mládež
Podrobnější aktuální informace o dě-

ní  ve  sboru  ČCE  v  Liptále  naleznete 
na www.liptal.evangnet.cz.
Zde  naleznete  i  zpravodaje  Farního 

sboru ČCE v Liptále, které shrnují a in-
formují o dění ve sboru.
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Velikonoční příběh, který se odehrál 
před dvěma tisíci let, je pro nás křes-
ťany ústřední událostí v dějinách světa 
a v dějinách spásy. Proto si jej věřící 
na celém světě připomínají každý tý-
den v neděli a zvláště jednou za rok 
o Velikonocích. 

Velikonoce jsou svátkem nesnad-
ným. Přicházejí s příběhem o zradě, 
zbabělosti, krutém mučení a popravě. 
Do probouzejícího jara zasahuje zpráva 
o Kristově smrti. Co šokuje ještě víc 
než „smrt Boha“, je jeho vzkříšení. 
U mnohých moderních lidí vzkříšení 
vyvolává, údiv, úsměv, skepsi, nedůvě-
ru a úsměšek. Tomu přece nelze věřit! 

Pro křesťany je ovšem smrt a vzkří-
šení Ježíše Krista hlubinou lidského 
života a současně nadějí, která nikdy 
neumírá. Vzkříšení Pána bylo po mno-
ho staletí motorem společenského dění 
a pohybu v Evropě, který měl smysl 
a jasný cíl. 

O Velikonocích čelíme bolesti, je ne-
snadné zaujmout jednoduchý, radostný 
postoj. Bojíme se bolesti a smrti. Svá 
hoře a utrpení skrýváme povrchními 
frázemi, nemluvíme o nich, nechceme 

přijmou realitu smrti, která je jedinou 
jistotou pro každého z nás. 

O temné a bolestné stránce Velikonoc, 
které jsou součástí dějin židovské-
ho národa, ale také centrální událos-
tí křesťanství, nelze pochybovat. Ježíš 
jako příslušník judského kmene slavil 
Velikonoce, tedy pesach, od svého dět-
ství. Pro Izraelity to byly a jsou svátky 
spojené s jejich osvobozením, s osvo-
bozením z egyptského otroctví. Cesta 
ke svobodě trvala čtyřicet let a vedla 
pouští, kde nejdůležitější zastávkou by-
la hora Sinaj. Tam Mojžíš předává své-
mu národu Zákon smlouvy, Tóru a dvě 
desky s desaterem přikázání. Jedna des-
ka vyjadřuje vztah člověka k Bohu, dru-
há deska vtah člověka k člověku. Tato 
Magna charta nemá obdobu v žádném 
jiném zákonodárství žádného jiného 
národa. Je smlouvou mezi Bohem a vy-
voleným národem.

Pro porozumění Velikonocím je třeba 
nejen znát dějinnou situaci izraelského 
národa, ale také vědět, že jaro na před-
ním východě znamená něco trochu 
jiného než jaro v našem zeměpisném 
pásmu.

Velikonoce – svátky života

Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále  – Velikonoce 2018
Ř-K CÍRKEV LIPTÁL

Velikonoce, které slaví křesťané, jsou 
tvořeny tzv. velikonočním třídenním. 
Naše velikonoce, to je Zelený čtvrtek, 
kdy si připomínáme velikonoční (po-
slední) večeři Páně, Velký pátek, kdy 
jsme svědky smrti Ježíše Krista na kří-
ži, a pak je to Bílá sobota, při které 
církev bdí a modlí se, čte z Bible. Jsou 
to svátky Mesiáše. Kristus svým sou-
časníkům zřetelně a jasně manifestoval, 
kdo skutečně je. 

O vigilii si připomínáme onu Velikou 
noc a odchod z Egypta přes Rákosové 
(Rudé) moře. Také se zamýšlíme nad 
stvořením světa a člověka. Ptáme se 
na původ dobra a zla. Rovněž si připo-
mínáme, že Kristus přijde na konci času 
jako vítězný Mesiáš, Vykupitel celého 
světa ve své slávě.

Začleňme do svého života Velikonoční 
příběh a žijme ho. Událost Kristovy smr-
ti a vzkříšení nabízí odpověď na otázku, 
jak a proč žít. Velikonoční radost v ne-
rozlučném souladu víry a lásky živí 
skutky dobra, spravedlnosti a pokoje. 
Buďme svědky Vzkříšeného, tedy no-
siteli křesťanských hodnot, křesťanské 
radosti a naděje v tomto našem světě.

P. František  Kuběna  SJ

29.03.2018 Zelený čtvrtek 17:00 h 01.04.2018 Zmrtvýchvstání 08:45 h

30.03.2018 Velký pátek 17:00 h 02.04.2018 Velikonoční pondělí 08:45 h

31.03.2018 Bílá sobota 17:00 h

Pro informaci uvádíme, že v loňském 
roce přispěla Charita z Tříkrálové sbír-
ky našemu spoluobčanu, panu Františku 
Svobodovi na nákup zdravotních po-
můcek. Pan František Svoboda si dar 
od pracovníků Charity osobně převzal 
na Obecním úřadě v Liptále.        

(Foto Alena Malčíková) 

Pro příští rok jsou vítání i další dobrovolníci pro koledování jak z řad dospělých, 
tak i dětí, pro které je vždy za koledování připravena nějaká odměna. Letos to bylo 
promítání filmu v kině Vatra ve Vsetíně, které se uskutečnilo 7. ledna 2018.
Jedna ze skupinek koledníků. Tři králové byli  - Jiří Tkadlec, Miroslav Migdal 

(nejmenší) a Karolína Dorotíková, na fotce s panem Krumpochem. 
Foto 2018 Bc. František Migdal.

s

s
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Tříkrálová sbírka 2018 - výsledky 

Obec 2018 2017 2016 2015

Bystřička 21 001 14 659 10 314 4 459

Francova Lhota a Val. Senice 77 199 72 413 71 013 71 216

Horní Lideč                         70 344 56 843 55 138 57 127

Hošťálková 56 716 44 309 50 391 48 771

Jablůnka 48 154 45 744 42 999 44 101

Janová 14 389 11 486 9 527 7 275

Kateřinice 27 711 26 104 21 157 21 443

Leskovec 12 117 1 860 2 727 0

Lhota u Vsetína 20 474 16 665 15 546 17 124

Lidečko 110 409 98 907 93 271 88 109

Liptál 40 618 30 528 17 569 15 912

Lužná 29 017 27 970 28 911 27 346

Mikulůvka 21 463 17 488 20 686 18 074

Oznice 18 702 14 753 13 760 13 339

Pozděchov 19 300 20 989 20 680 20 471

Prlov 13 516 2 204 0 0

Pržno 24 416 24 527 20 977 19 261

Ratiboř 44 034 45 649 40 849 28 652

Růžďka 36 543 27 665 26 801 21 297

Seninka 6 353 2 450 7 475 7 365

Střelná 43 275 41 940 39 057 38 233

Ústí u Vsetína 12 769 11 408 10 590 9 408

Valašská Polanka 53 862 51 479 49 321 46 008

Vsetín 295 763 253 906 311 625 239 650

Celkem 1 118 145 961 946 980 384 864 701

Tříkrálová sbírka se v Liptále konala v sobotu 6. ledna 
2018. Níže je zveřejněna tabulka s výsledky letošní sbírky 
za všechny obce v působnosti Charity Vsetín.

Moc děkujeme za štědrost, kterou Vaši občané vůči koled-
níkům projevili!

Přejeme, ať se Vám vše v tom letošním roce vydaří alespoň 
tak jako letošní Tříkrálová sbírka!

Za všechny, kteří se v Charitě Vsetín na Tříkrálové sbírce 
podíleli

Bc. Marta Koňaříková

Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 755 01  Vsetín
tel: 733 741 582, 736 443 149
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Zápis do 1. ročníku 
základního vzdělávání 

pro školní rok 2018/2019
proběhne ve středu 4. dubna 2018

v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin
v budově Základní školy Liptál, 

okres Vsetín.

Zápis dětí do základních škol vy-
chází z ustanovení zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, kde je specifikován 
takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: 
Povinná školní docházka začíná po-
čátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého roku vě-
ku v době od září do konce června 
příslušného školního roku, může být 
přijato k plnění povinné školní do-
cházky již v tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce prosince 
k plnění povinné školní docházky podle 
věty druhé je také doporučující vyjád-
ření školského poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června doporučující 
vyjádření školského poradenského zaří-
zení a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve zně-
ní účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zá-
stupce je povinen přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku.

Odklad povinné školní docházky
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve zně-

ní účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě 

tělesně nebo duševně přiměřeně vyspě-
lé a požádá-li o to písemně zákonný zá-
stupce dítěte v době zápisu dítěte k po-
vinné školní docházce podle § 36 odst. 
4, odloží ředitel školy začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok, po-
kud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského po-
radenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. Začátek 
povinné školní docházky lze odložit 
nejdéle do zahájení školního roku, v ně-
mž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní 
zástupci žádají udělení odkladu školní 
docházky, provádí školské poradenské 
zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, případně speciálně pedago-
gické centrum) a odborný lékař (dětský 
lékař) nebo klinický psycholog. 

Ředitel následně rozhoduje o udělení 
odkladu povinné školní docházky, je-
li žádost podána v době zápisu dítěte 
k povinné školní docházce i s oběma 
doporučujícími posudky.

Organizace zápisu
q K zápisu se dostaví děti, které do-

sáhnou před začátkem školního roku 
2018/2019 věku šesti let, tedy děti na-
rozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

q K zápisu se rovněž dostaví děti s od-
kladem povinné školní docházky 
z loňského roku. Pokud bylo dítě 
u zápisu vloni, může fyzicky absol-
vovat celý zápis znovu, nebo se mo-
hou dostavit pouze zákonní zástup-
ci s vyplněným zápisovým listem. 
Na formulářích budou zkontrolována 
vyplněná data a dítěti bude přiděleno 
registrační číslo.

q Pokud dítě dovrší ve školním roce 
2018/2019 osm let, nemůže žádat 
o odklad.

q Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, 
dejte prosím dopředu vědět, a to tele-
fonicky (603 104 015, 571 438 104) 
nebo na e-mail: zsliptal@zsliptal.cz.

Ze Základní školy Liptál

Zápis do 1. třídy

Lyžařský výcvik

q Vezměte s sebou svůj občanský prů-
kaz, rodný list dítěte a vyplněný zá-
pisový list (děti obdržely v obálkách, 
nebo si jej můžete stáhnout z webo-
vých stránek školy).

q Žádost o přijetí k povinné školní do-
cházce obdržíte v den zápisu ve škole.

q Zákonní zástupci, kteří budou žádat 
o odklad povinné školní docházky, 
se musí dostavit s dítětem k zápi-
su v řádném termínu. Pokud jsou 
zákonní zástupci rozhodnuti, že bu-
dou žádat o odklad školní docház-
ky, je vhodné zajistit si doporučení 
před termínem zápisu. Pokud dne 
4. dubna 2018 budou tyto doku-
menty předloženy ředitelce školy, 
zákonný zástupce vyplní na místě 
žádost o odklad povinné školní do-
cházky a ředitelka školy může povo-
lit odklad již v termínu zápisu, tedy 
4. dubna 2018.

Kritéria pro přijetí do Základní 
školy Liptál, okres Vsetín
  Do  základní  školy  budou  přijímáni 

žáci v následujícím pořadí:
q žáci s místem trvalého pobytu 

na území obce Liptál,
q žáci s místem trvalého pobytu v ji-

ných obcích, kteří již mají na škole 
sourozence,

q ostatní žáci.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu 
vzdělávání
q Každé dítě při příchodu k zápisu 

obdrží od školy registrační číslo.
q Oznámení o přijetí dítěte bude 

zveřejněno na webových strán-
kách školy. Seznam přijatých dětí 
pod registračním číslem bude zve-
řejněn také na webových stránkách 
obce a na úřední desce u vstupních 
dveřích základní školy.

q Dítě na všech těchto místech bude 
zveřejněno pod registračním číslem, 
které zákonní zástupci obdrží při zá-
pisu. Je proto důležité, aby si zákon-
ní zástupci toto číslo zapamatovali.

V Liptále dne 12. března 2018 
Mgr. Hana Burdová, 

ředitelka školy

Informace o zápisu do 1. třídy Základní školy Liptál, okres Vsetín 
pro školní rok 2018/2019

Jako každý rok vyrazili žáci sed-
mé třídy na zimní výcvikový kurz, 
který se již tradičně koná ve Velkých 

Karlovicích. Užili jsme si celkem pět 
dní na svahu, na sjezdovce hotelu 
Horal, i ve Ski areálu Razula. Žáci byli 

rozděleni do tří skupin podle zkušenos-
tí. Dvě družstva lyžařů dokázala hned 
v pondělí, že s ovládáním lyží nemají 
sebemenší problém, ti méně zdatní se 
však nenechali zahanbit a učili se velice 



Liptálský zpravodaj 1/2018 31

Ve čtvrtek 8. února jsme pořádali 
školní kolo recitační soutěže. S básnič-
kami i prózou se představilo 23 účast-
níků, kteří byli po celou dobu pod-
porováni hlasitým potleskem publika. 
Na 1. stupni byla účast recitátorů vyso-
ká, a tak porota neměla vůbec jednodu-
chý úkol, koho vybrat na stupně vítězů. 
Je třeba ocenit, že i na 2. stupni se nako-
nec několik odvážlivců našlo, i když se 
nepodařilo obsadit všechna místa. A jak 
vše nakonec dopadlo?

Kategorie 0 (1. třída):  
1. místo Veronika Navrátilová 
2. místo Eliška Labajová 
3. místo Michaela Mikulcová

rychle. Již v úterý odpoledne se i žáci, 
kteří se první den báli postavit na lyže, 
vydali na vlek a statečně zdolávali sjez-
dovou trať. Závěrečný slalom tak bez 
potíží dokončili všichni žáci. V katego-
rii chlapců zvítězil s nejlepším časem 
Jan Korytář. V kategorii dívek Daniela 

Řádková, které byla předána i cena 
za nejlepší čas ze všech zúčastněných. 
Součástí kurzu byla nejen praktická, 

ale i teoretická výuka. Žáci absolvovali 
přednášku (jejíž součástí byl i závěreč-
ný test) týkající se historie lyžování, 
správné výstroje a výzbroje.  

V těchto pěti dnech jsme si užili ne-
jenom lyžování, ale i bowling na hotelu 
Galík, spoustu zábavy, her a soutěží 

(například o Nejlepší a Nejhorší po-
koj). Letošní lyžák našich sedmáků se 
naštěstí obešel bez zranění či jiných 
pohrom, takže doufáme, že si všichni 
odnesli z kurzu plno společných zážit-
ků, na které budou rádi vzpomínat.

Mgr. Olga Úlehlová

Recitační soutěž
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Přípravy na tradiční Adventní jar-
mark vyvrcholily celoškolním pro-
jektovým dnem Vánoční dílny. Žáci 
dokončovali své výrobky a s usilov-
ným nasazením stříhali, lepili, otisko-
vali, kreslili a aranžovali. Každý podle 
svých možností, ale se zájmem a se 
snahou udělat těm, kteří si výrobek 
koupí, radost. Velké poděkování pa-
tří i rodičům našich žáků za opravdu 
krásné výtvory.

Adventní jarmark se vyvedl, počasí 
nám naštěstí přálo, a tak jsme mohli 
začínat nasávat vánoční atmosféru, 
která byla v závěru umocněna zpěvem 
koled a rozsvěcení vánočního stro-
mečku.

Jelikož většina akcí bývá připravo-
vána ve spolupráci s obcí a spolkem 
rodičů, ráda bych na tomto místě 
poděkovala Obci Liptál a jejím za-
městnancům v čele s panem staros-
tou Ing. Milanem Daňou za celoroč-
ní vstřícnou a příjemnou spolupráci 
a pomoc při řešení nelehkých úkolů, 
kterými tak nemalou mírou přispívá 
k tomu, aby naše škola byla dobře vy-
bavená a aby se zde žákům líbilo.

 
Děkuji rovněž Spolku rodičů a přá-

tel Základní školy Liptál v čele s paní 
Mgr. Ivou Koutnou za materiální i fi-
nanční pomoc, přízeň a vzájemnou 
spolupráci.

Mgr. Hana Burdová

Kategorie I. (2. a 3. třída): 
1. místo Daniel Škrabánek
2. místo Timea Tea Kamenná 
3. místo Aneta Šťastná

Kategorie II. (4. a 5. třída): 
1. místo Eva Hrbáčková 
2. místo Tereza Zedníková
3. místo Elena Škrobánková

Kategorie III. (6. a 7. třída): 
1. místo Vidor Vuk Kamenný 

Kategorie IV. (8. a 9. třída): 
1. místo Dorota Ostrušková

Vítězům gratulujeme a všem soutěží-
cím děkujeme za účast, snahu a příjem-
ně prožité dopoledne.

Mgr. Hana Burdová

Tonda obal na cestách
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Ve dnech 12. – 14. února 2018 se 
celkem 36 žáků 1. stupně zúčastnilo 
sportovní akce „Lyžáček“. Ubytováni 
jsme byli v hotelu Na Trojáku, který 
se nachází přímo vedle sjezdovky. 
V době našeho pobytu v areálu pano-
valy ideální lyžařské podmínky.  Děti 
byly rozděleny do tří družstev podle 
úrovně jejich lyžařských dovedností. 
I úplní začátečníci, kteří stáli na ly-
žích poprvé, si na konci kurzu nebá-
li troufnout i na velkou sjezdovku. 
Kromě výuky lyžování jsme si užili 
i spoustu legrace, např. při pyžamové 
módní přehlídce. Veliké díky pat-
ří kromě instruktorů i paní učitelce 
Haničákové a panu učiteli Zedníkovi, 

kteří nám přijeli pomoci postarat se 
hlavně o nejmenší děti. Doufáme, že 
se žáci nejenom lyžařsky zdokonalili, 

ale také si odnesli i spoustu krásných 
zážitků. 

Mgr. Hana Burdová

Lyžáček
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V sobotu 3. března 2018 připravil 
Spolek rodičů a přátel školy společně 
s mateřskou a základní školou a s pod-
porou obce pátý pohádkový karneval. 
Sál kulturního domu opětovně zaplnily 
děti a užívaly si plnými doušky zábavu, 
hry, soutěže, tanec i bohatou tombo-
lu. Podle prodaných vstupenek dora-
zilo na 120 dětí v doprovodu více než 
150 dospělých. O výzdobu a program 
se postarala mateřská škola a školní 
družina. Hudební doprovod tradičně, 
bez nároku na honorář, zajistila Jarka 
Salisová. Občerstvení a organizace celé 
akce byla na bedrech spolku rodičů 
a přátel. Velkým přínosem byly vět-
ší i menší sponzorské dary a příspěv-
ky rodičů, včetně sladkého i slaného 

občerstvení. Základní škola s většími 
dětmi připravila sál. Spolupráce opět 
zafungovala a dobrá věc se podařila. 

Děkujeme všem organizátorům za pří-
pravu i organizaci na místě. Rodičům 
děkujeme za ceny do tomboly i krásné 
masky, které dětem připravili. Obci 
Liptál za prostory a ceny do tomboly, 
Jarce Salisové za hudební doprovod, 
Verunce Juráskové za starost o kuchyň 
a manželům Hrádkovým za přípravu 
a úklid sálu. Těšíme se na vás příští 
rok.

Další společnou akcí je Den dětí 
v pátek 1. června.

Spolek rodičů a přátel Základní 
školy Liptál, z.s. 

Kontaktní adresa: 
srpsliptal@seznam.cz  

Aktuální informace a pozvánky na 
akce najdete na Facebooku.

Iva Koutná
Foto Jana Vráblíková ml.

Dětský pohádkový karneval zaplnil již popáté 
sál Kulturního domu zábavou a tancem 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Liptál, z.s. 
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ZUŠ MORAVA V LIPTÁLE

Pobočka ZUŠ Morava v Liptále je pl-
ná života i ve školním roce 2017/2018. 
Velkou vytížeností trpí cimbálová mu-
zika Kuráž s primáškami Věrou Gojnou 
a Julií Boháčovou. Muzika zajišťuje hu-
dební produkci na akcích nejen v Liptále, 
ale mimo jiné také na Mikulášském 
jarmeku ve Valašských Kloboukách, 
na lednovém koncertu cimbálových 
muzik v Rajci na Slovensku, či na ver-
nisáži výstavy s názvem "Stále spolu" 
ve zlínské Alternativě. 

Na setkání liptálských seniorů 2. pro-
since 2018 vystoupila paní učitelka 
Jitka Rafajová s nejmenší skupinou dětí 
z místní Mateřské školky. Svůj pocti-
vě nacvičený program zopakovaly děti 
na Vánočním koncertu ZUŠ Morava 
v sále kulturního domu.

Společnost přátel ZUŠ Morava spo-
lečně s paní učitelkou Lenkou Ficovou 
začala díky novým prostorům v pod-
kroví levého křídla ZŠ v Liptále po-
řádat pravidelně tvořivé dílničky pro 
šikovné děti a jejich rodiče. Na podzim 
roku 2017 se zde vyráběly vánoční 
hvězdičky z korálků, v únoru čelenky 
a v březnu proběhla dílnička s názvem 
"Namaluj si svoji módní tašku".  

Do konce školního roku se usku-
teční ještě několik tvořivých dílniček 
a těšit se můžeme také na již druhý 
ročník koncertu v rámci celostátního 
happeningu ZUŠ OPEN. Sledujte tedy 
plakáty ZUŠ Morava a zachovejte nám 
i nadále svou přízeň.

RC

Co se děje v ZUŠce
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Z Mateřské školy Liptál

„Zápis do mateřské školy“
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Rada obce Liptál ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje 

konkurz

NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Mateřské školy Liptál, okres Vsetín, příspěvkové organizace

Požadavky:
q předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele škol a školských zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně někte rých zákonů, v platném znění,
q znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
q organizační a řídící schopnosti, 

K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
q doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom a vysvědčení o státní zkoušce 

nebo diplom a dodatek k diplomu),
q doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka pedagogické praxe včetně pra covního zařazení (např. pracovní 

smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
q strukturovaný profesní životopis,
q koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4),
q výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
q lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských zařízení (ne 

starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.08.2018

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte osobně nebo poštou nejpozději do 18. 05. 2018 do 14:00 hodin 
na Obec Liptál, Liptál 331, 756 31 Liptál. Za doručení písemné přihlášky se považuje datum a čas uvedený v razítku po-
datelny Obecního úřadu Liptál.

Obálku označte heslem KONKURS - NEOTVíRAT.  
V Liptále 8.3.2018

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019
se budou přijímat v mateřské škole ve středu 9.května v době od 8.00 do 16.00 hod.

Ředitelka mateřské školy při přijímání žádostí o přijetí přiděluje registrační čísla, pod kterými budou děti vedeny na se-
znamu přijatých dětí při zveřejnění. 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vstupních dveřích mateřské školy a webových stránkách po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 25.5.2018.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019
si můžete vyzvednout v mateřské škole od 3. dubna 2018
ve třídě Kuřátek v době provozu od 7.00 do 16.00 hod.

Žádost musí být vyplněna, podepsána zákonnými zástupci dítěte a potvrzena pediatrem (potvrzuje řádné očkování, které je 
podmínkou pro přijetí do mateřské školy).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Liptál jsou zveřejněna na nástěnce v mateřské škole 
nebo na webových stránkách.

Eva Krausová, ředitelka Mateřské školy Liptál
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Zimní olympiáda byla prima, nikomu z nás nebylo zima
Ani současné podivné počasí letoš-

ní zimy nás neodradilo od uspořádání 
Zimní olympiády. Děti z naší MŠ 
Liptál se na ni připravovaly pokaždé, 
když venku bylo nasněženo. Na zahra-
dě u staré MŠ se trénovalo bobování 
i jízda na lopatách.

Pro správnou motivaci dětí jsme si 
naši olympiádu naplánovali v týdnu, 
kdy se v Pchjong Čchangu  zahajovaly 
XXIII. ZOH.

Bohužel, v tomto týdnu nebylo 
po sněhu v Liptále ani památky.

To nás však vůbec neodradilo.  K na-
šemu účelu jsme využili tělocvičnu 
ZŠ, kde jsme se sešli v úterý 6. 2. 
dopoledne.

Po úvodní státní hymně ČR a před-
stavení všech sportovců – dětí z od-
dělení Kuřátek i Žabek, zástupci obou 
tříd oběhli symbolicky s olympijským 
ohněm (pochodní vyrobenou z papí-
ru) vyznačený okruh. Nechyběla ani 
olympijská vlajka. Ředitelka školy, 
paní Eva Krausová pak zahájila naši 
Zimní olympiádu.

Soutěžili jsme v několika disciplí-
nách: sjezdu na bobové dráze - na la-
vičkách zavěšených na žebřiny, střel-
bě na hokejovou branku,  ve slalomu 
na lyžích, v házení koulemi na cíl 
do olympijských kruhů, v curlingu, 
rychlobruslení i biatlonu.

Děti byly rozděleny do 4 družstev 
a po splnění úkolů se na stanovištích 
pod vedením učitelek střídaly.

Závodilo se s plným nasazením 
a hlavně fair play.

Společným pokřikem “Hurá, hurá, 
hurá“, jsme se plni dojmů rozcházeli 
do svých tříd, kde na všechny čekala za-
sloužená odměna - diplom a medaile.

Zimní olympiádu jsme si náramně 
užili.

Vítězem se stali všichni, kteří měli 
radost z pohybu. 

Mgr. Zuzana Štalmachová
Foto archiv MŠ
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V sobotu 3. března 2018 se v kultur-
ním zařízení konal Dětský pohádkový 
karneval.

Ve vyzdobeném sále se opět sešlo 
mnoho krásných masek a pod vedením 
moderátorky paní učitelky Zuzanky se 
všem postupně představily. Jako ob-
vykle převažovaly princezny, víly a po-
hádkové postavy, nechyběly však ani 
masky zvířátek a filmových hrdinů.

Za hudebního doprovodu Jarušky 
Salisové si všichni společně zatanco-
vali a rádi se pak zapojili do různých 
soutěží. Příjemným zpestřením bylo 
taneční vystoupení starších dětí, které 

pod vedením paní Lenky Ahmed zacvi-
čily zumbu.

K pohodě a dobré náladě přispě-
lo výborné občerstvení, které zajistil 
Spolek rodičů a přátel základní školy 
a o domácí zákusky doplnily „školko-
vé“ maminky.

Vyvrcholením karnevalu pak byla bo-
hatá tombola. Ke spokojenosti dětí při-
spěly nejen pěkné ceny, ale i možnost 
vybrat si z nabídky.

Za přípravu tohoto krásného a vy-
dařeného odpoledne děkujeme pořa-
datelům, kterými byli Spolek rodičů 
a přátel ZŠ a Mateřská škola Liptál.

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál
Foto Jana Vráblíková ml.

V předvánočním čase jsme s dět-
mi z MŠ navštívili babičky a dědečky 
v místním penzionu, abychom jim na-
strojili stromeček a potěšili je krát-
kým vánočním představením s názvem 
„Neseme vám Vánoce“. Společně jsme 

Karneval

Neseme vám 
Vánoce

si s babičkami zazpívali koledy za do-
provodu rytmických nástrojů a zahráli 
pohádku O stromečku v lese. Děti také 
obdarovaly babičky malým dárečkem 
v podobě vánočních přáníček a popřály 
všem veselé Vánoce. To vyčarovalo 
nejeden úsměv na tváři.

                                                                                                              
Hana Červenková, učitelka MŠ Liptál

Foto Alena Malčíková
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Z Dětského domova a ZŠ  Liptál

Ve dnech 18. 12. – 22. 12. proběhl 
na naší ZŠ projektový týden, kterého se 
zúčastnili všichni žáci ZŠ i speciální tří-
dy. Cílem bylo nenásilné seznámení žá-
ků s tradicemi adventu a Vánoc v České 
republice i se zajímavostmi z okolních 
států.  Do aktivit předcházejícím projek-
tovému týdnu se zapojili všichni žáci – 
podíleli se na výzdobě školy. Ve všech 
třídách byla navozena slavnostní atmo-
sféra nejen samotnou výzdobou, ale 
i poslechem písní s vánočními námě-

ty. V průběhu jednotlivých dnů žáci 
pekli cukroví, navštívili Zámek Vsetín 
(edukační program Vánoce na zámku). 
Rovněž shlédli prezentaci zaměřenou 
k adventu a vánočním zvykům v ČR 
i v cizině. Následně se žáci rozdělili 
do dvou skupin a procházeli jednotli-
vými stanovišti ve třídách, zde plnili 
různé kvizové  a soutěžní úkoly. Po vy-

hodnocení soutěže a vyhlášení vítězů 
jsme zbytek dne strávili společnými 
aktivitami – zábavné pohybové hry 
a soutěže. Součástí projektového týdne 
byly i vánoční dílny a posezení u stro-
mečku s výměnou drobných dárků mezi 
dětmi. Celý týden proběhl v příjemné 
a pohodové atmosféře.

Za DD a ZŠ Liptál ZK

Projektový týden „KOUZLO VÁNOC“

V měsíci lednu se naše ZŠ zapojila 
do charitativního projektu „Sněhuláci 
pro Afriku“. Jedná se o celorepubli-
kovou akci, kterou připravuje spo-
lečnost Kola pro Afriku ve spoluprá-
ci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka. 
Cílem projektu je aktivní, ale hlavně 
zábavnou formou žákům přiblížit for-
mu pomoci africkým dětem, protože 
děti v Africe si sněhuláka nepostaví, ale 
díky naší pomoci se budou moci snáze 
dopravovat do školy.

Využili jsme tedy sněhové nadílky 
a pustili se do stavění. Naše sněhuláko-
vání jsme si zpestřili letošním tématem 
- Scifi sněhulák. Proto děti ke stavění 
využily i jinak netradiční materiály, ja-
ko např. alobal, plastové lahve, a další. 
Sněhuláci pak ještě dlouho zdobili okolí 

našeho školního hřiště.  Akce byla po-
vedená, zapojili se všichni žáci základní 
školy I. i II. stupně a žáci speciální tří-
dy. Stavění sněhuláků, koulování i další 
dovádění ve sněhu si všichni moc užili 
a zároveň jsme přispěli na dobrou věc.

Za DD a ZŠ Liptál  EŠ

Sněhuláci pro Afriku
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V úterý 27. 2. 2018 navštívili žáci 
naší školy hvězdárnu, kde si pro nás 
pracovníci zařízení připravili lektorský 
program pod názvem „Země- divoká 
planeta“. Žáci se seznámili s nebez-
pečnými přírodními jevy, které ohro-
žují životy lidí na Zemi: hurikány, 
tornáda, povodně, požáry.  Lektorský 
program je vždy pro žáky zajímavý 
a poutavý a dozví se spoustu nových 
poznatků. Již se těšíme na další návště-
vu hvězdárny.

Za DD a ZŠ ZK

Je 8. ledna a my už netrpělivě čeká-
me, až tety zavelí – jdeme ke stromečku. 
Divíte se, že až teď ? 

Ano. Je to proto, že většina z nás, 
byla na vánoce mimo domov – ať už 
u příbuzných, nebo na prázdninovém 
pobytu na Myšinci. Samozřejmě, že ti, 
co zůstali v domově, si dárky rozdávali 
na Štědrý den.

Tak ještě poslední úpravy – pěkně se ob-
léct, učesat…. Dárky už jsou u stromečku 
a každý z nás pátravě hledá očima – který 
je asi ten můj? A co jsem si to vlastně 
přál(a)? Už si ani nemůžu vzpomenout… 
No co, to nevadí, aspoň to bude to pravé 
překvapení. Jé, ta velká krabice, ta bude 
určitě moje. Že by tam bylo kolo, po kte-
rém toužím? A v té krásné dárkové tašce 

oblečení s motivem ledového království? 
Mezi tím si ti nejmenší z nás nenápadně 
poposedli, aby byli k dárkům co nejblíže.

Úvodní slovo paní ředitelky, popřání 
do nového roku a jde se na věc. Tety 
postupně vyvolávají naše jména… radost 
nezná mezí. A co dělají ti, co zlobili? Jsou 
hodně nervózní…. Čekají a tajně doufají, 
že i oni své jméno uslyší a nějaký ten dá-
reček dostanou. Vrháme se na své dárky, 
když v tom slyšíme – děcka ještě neroz-
balovat – ještě se s dárky vyfotíme. Ach 
jo… úsměvy na tetu, strejdu a už konečně 
můžeme.

Obývacím pokojem zní radostné vý-
křiky. Každému z nás se přání splnilo 
– panenka, vrtulník na ovládání, staveb-
nice, monopoly Ledové království, mp 4, 

Náš Dětský domov byl pozván k tra-
dičnímu „Lyžování a lopatění dětí 
z dětských domovů Zlínského kraje“. 
Akce pořádaná od 12. – 14. 1. 2018 
Dětským domovem ve Vizovicích se 
konala v Hostýnských vrších. Děti i do-
spělí byli ubytováni v horské chatě 
Slovan umístěné uprostřed lesů. V tom-
to roce nám příliš nepřálo počasí. 
Sněhové podmínky nebyly příznivé, 
a proto se děti z dětských domovů 
nemohly předvést ve sjezdových dis-
ciplínách.  V náhradním programu byl 
uspořádán přespolní běh. Děti, rozdě-
leny do různých věkových kategorií, 
soutěžily s chutí a nenechaly se odradit 
mrazivým počasím. Ve všech kategori-
ích byli soutěžící odměněni hodnotný-
mi cenami. Doprovodný program této 
akce byl přizpůsoben všestrannosti dětí. 
První večer si děti mohly zasoutěžit 
s „dědečkem Hříbečkem“ ze známé 
pohádky Mrazík. Během dalšího dne si 

vyzkoušely házení šipkami, zdokonalily 
se ve stolním tenise a v tanečních nebo 
výtvarných dovednostech. Během těch-
to aktivit se děti seznámily mezi sebou 
a mnozí navázali na přátelství z dří-
vějších společných akcí. Nezbytnou 
součástí byla procházka zimním lesem 

spojená s orientací v neznámém pro-
středí. Večerní program druhého dne 
byl završen diskotékou. Děti odjížděly 
se spoustou nových zážitků.

Kateřina Kamasová – vychovatelka 
DD Liptál

Návštěva Hvězdárny Vsetín

Hurá, i k nám Ježíšek dorazil ! povlečení, kosmetika atd. Radují se malí 
i velcí a společně s námi tety a strejdové. 
Každý dárek udělal radost. A ti menší ještě 
s údivem – jak to ten Ježíšek věděl, že 
přesně tohle chci J.

A komu, že máme poděkovat? 
Samozřejmě Ježíškovi, ale hlavně na-
šim milým sponzorům, kteří na nás 
každoročně myslí. Díky jejich štědrosti 
a otevřeným srdcím se i nám rozzáří oči 
u stromečku. A jednou určitě budeme 
vzpomínat na to, jaké jsme měli krásné 
„Vánoce“.

Tak a teď už jen uklidit tu hromadu 
papírů… a celý rok být hodní – to proto, 
abychom i příští vánoce pod stromečkem 
něco našli.

DĚKUJEME…
Děti z DD Liptál

Text a foto Anna Fürbachová

Víkend na Tesáku
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Sbor dobrovolných 
hasičů Liptál přijímá 
do svých řad chlapce 
i dívky ve věku 5 - 18 
let, kteří by se chtěli 
zapojit do soutěžních 
družstev mladých ha-
sičů.

Zastavit se za námi můžete kdykoliv 
v průběhu dubna každou sobotu mezi 
9:00 a 12:00 hodinou.

Pro více informací volejte na mobil: 
732 810 117.

Vedoucí Jana Kašpárková

Nábor 
mladých hasičů

Osoby jsou při spalování hořlavých 
látek na volném prostranství povinny 
učinit odpovídající opatření proti vzniku 
a šíření požáru. Navíc jsou povinny kaž-
dé spalování hořlavých látek na volném 
prostranství předem oznámit na přísluš-
né telefonní číslo - 950 670 111, nebo je 
možné to učinit online prostřednictvím 
webových stránek - http://paleni.hzszlk.
eu. Při ohlášení je třeba uvést místo 
a čas pálení, osobu odpovědnou za pá-
lení včetně kontaktu na ni a také přijatá 
protipožární opatření.

 
Po ohlášení je samozřejmě třeba 

dbát těchto pokynů: 
• Při silném větru oheň venku vůbec 

nerozdělávejte.

• Ohniště důkladně ohraničte, oddělte 
od okolí (např. kameny).

• Při spalování je třeba mít po ruce do-
statek vody popř. jiné hasební látky.

• Při rozdělávání ohně v žádném přípa-
dě nepoužívejte vysoce hořlavé látky 
jako např. benzín, naftu či líh.

• Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, 
aby se nevymknul kontrole a nedošlo 
k jeho nekontrolovatelnému šíření 
a vzniku požáru.

• Nezapomeňte ohniště důkladně uha-
sit a přesvědčit se, že nemůže dojít 
k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě 
zcela vyhaslém ohništi se mohou 
skrývat žhavé oharky, které poryv 
větru může znovu rozdmýchat a oheň 
roznést do okolí.

• Spalování by mělo probíhat na bez-
pečném místě, v dostatečné vzdále-
nosti od objektů, lesa, stohů, seníků, 
polí.

• Zakázáno je rozdělávat oheň na mís-
tech se vzrostlým porostem, tedy 
i na louce nebo na strništi.

• Osoba mladší 15 let nemůže odpad 
spalovat bez přítomnosti osoby starší 
18 let, která je spalováním pověřena.

• Příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny.

• Pálení plastů, gum či jiných materiálů 
obsahujících chemické látky je zaká-
záno!!!

• Plošné vypalování trávy je ze zákona 
taktéž zakázáno a hrozí za něj vysoké 
pokuty!!!        Ing. Jana Kašpárková

HASIČI
Pozor na pálení biologického odpadu? 

Zákon o požární ochraně hovoří jasně!!!
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Poděkování

V sobotu 20. ledna 2018 se v pro-
storách kulturního zařízení v Liptále 
opět konal tradiční hasičský ples. 
Velkou zásluhu na příjemné atmosfé-
ře měla, kromě organizátorů, kapela 
Duo Twist z Kladerub, která u nás 
na plese hrála již podruhé. O zpes-
tření večera se tentokrát postarala 
módní návrhářka Věra Kašíková ze 
Vsetína, která spolu se svými kole-
gyněmi a manekýnkami připravila 

nejen inspirativní, ale i zcela netra-
diční přehlídku.

A co pro Vás chystáme na příští 
rok? Už nyní máme jasno a vy se má-
te rozhodně na co těšit. A na co? To 
se nechte překvapit a přijďte se sami 
přesvědčit zase za rok - 26. ledna 2019 
na hasičský ples v Liptále. Budeme se 
na vás těšit :)

 
organizační tým hasičského plesu

Každoročně v tuto dobu veřejně dě-
kujeme všem našim sponzorům. Mezi 
největší dárce patří bezesporu náš zři-
zovatel Obec Liptál. Díky příspěvkům 
jsme mohli loni pořídit vlastní kotel 
na guláš, vybavit kuchyň v hasičské 
zbrojnici novými elektrospotřebiči 
a novým nádobím, do garáže jsme 
koupili kotoučovou brusku a některé 
ženy jsme oblékli do nových dám-
ských slušivých pracovních úborů. 

Dalšími dárci jsou samotní obča-
né Liptálu, kteří nemalými částkami 
přispívají na činnost našeho sboru při 
zvaní na ples. 

Dále pak organizace MAS Střední 
Vsetínsko, díky níž už jsme mohli 
pořídit našim mladým hasičům nové 
hadice na požární útok a rozdělovač 
na běh 60 a 100 m s překážkami. 

Z firem je to MAVE EU, Mirmon 
s.r.o., Nábytek Vaculík, SHERON 
s.r.o., Řeznictví Hruška, Zemědělské 
družstvo Liptál, Obchod u Daňů, 
Čalounictví Kirchner, Lipta T.D.P., 
které nám přispívají ať už finančně, ne-
bo třeba dary do tomboly na ples. Mezi 
naše mecenáše patří i pan Jan Mrnuštík 
a bratři hasiči Gerža a Kirchner. Snad 
jsme na nikoho nezapomněli.

Poděkování bychom rádi věnova-
li i našim členům, kteří se aktivně 
podílejí na činnosti našeho sboru, ať 
už se jedná o čištění vodních zdrojů 
a kanalizací občanům Liptálu, údrž-
bu hasičské techniky, aby byla vždy 
připravena k zásahům, vždy připra-
veným členům zásahové jednotky, 
vedoucím a instruktorům, kteří se vě-
nují výchově naší hasičské mládeže, 
a v neposlední řadě všem ostatním 
členům, kteří organizují sportovní 
a kulturní akce pro naše spoluobča-
ny. 

 
Výbor SDH Liptál 

HASIČSKÝ PLES
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Fs Lipta Liptál

V sobotu 3. března 2018 v prostorách 
vsetínského Domu kultury proběhlo ob-
lastní  kolo dětské pěvecké soutěže. 

Děti soutěžily ve dvou kategoriích. 
I. kategorie byla ve věku od 7 do 9 let, 
kterou zastoupila Terezka Vychopňová, 
Malá Lipta (celkem 7 soutěžících). 

Ve II. kategorii soutěžily také děti 
z Malé Lipty ve věku od 10 do 15 let, kte-
ré se zúčastnili Valentýnka Zadrobílková, 
Verča Kapounová a Adámek Smilek 
(v počtu 23 soutěžících). 

Každý zpěvák si připravil dvě lidové 
písně z valašského regionu. Interpreti 
museli zpívat jednu rychlou píseň s hu-

debním doprovodem a jednu píseň 
pomalou bez doprovodu. V této soutěži 
postoupili do regionálního kola i naši 
zpěváci z Malé Lipty. V I. katego-
rii postoupila Terezka Vychopňová 
a ve II. kategorii svůj postup obhá-
jil Adámek Smilek. Regionální ko-
lo pěvecké soutěže proběhne v neděli 

15. dubna 2018, Kino Vatra, Vsetín. 
Soutěže se zúčastnili velmi dobří zpě-
váci a rozhodnout, kdo postoupí, bylo 
opravdu těžké. Děkuji ostatním zpěvá-
kům za krásný projev a není důležité 
vyhrát, ale dál zpívat si pro radost. 
Držme pěsti všem zpěváčkům!!!

Jarka Hrádková, Malá Lipta

Letošní Valašský bál se konal po mno-
ha letech opět v Hospodě U Klesků.  
V sobotu 10. února 2018 byla hospoda 
obsazená do posledního místa. Hostem 
bálu byl soubor Ovčák z Hovězí, k tan-
ci hrály střídavě CM Jadernica a CM 
Trosky. Atmosféra byla výborná, přišlo 
mnoho krojovaných tanečníků a taneč-
nic nejenom z Valašska.  Možná to tak 
kdysi v hospodě U Klesků vypadalo, 
když zbojník Vojtek tancoval s šenké-
rečků, jak to ve své knize O zbojníkoch 
a pokladoch popsal Jan Kobzáň…

Kleskovi připravili bohaté občerst-
vení včetně tradiční kyselice a řízku se 
salátem. Nechyběl ani výborný tatarák. 
Pořádající Folklorní spolek Lipta Liptál 
zajistil bohatou tombolu a program: vy-
učovaly se valašské tance, zpívalo se, 
tančil se „Adam“. O půlnoční překva-
pení se postaral soubor z daleké Číny. 

Malá Lipta na Vsetínském Slavíčku

74. Valašský bál v hospodě U Klesků
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V pondělí 12. února 2018 jsme po-
zvali pana Ivana Žlebka, aby jsme mu 
srdečně poděkovali za dlouhodobý hu-
dební doprovod při zkouškách naší se-
niorské skupiny souboru Lipta. 

Ivane ještě jednou velké díky za krás-
ných 8 let spolupráce!

Za FS Lipta, skupinu seniorů 
Jarka Mojžíšová

Milan Foniok se narodil 7.11.1943 
na Vsetíně, zemřel 18.12.1997. V pro-
sinci 2017 jsme si tedy připomněli 
20 let od jeho úmrtí. Od svých 13 let 
hrál na housle v cimbálové muzi-
ce Antonína Sousedíka (bratranec 
Radomíra Sousedíka). Tato muzika pra-
covala při domů Odborů Vsetín. 

Milan Foniok přišel do SVPT Lipta 
v roce 1971 a primášoval do roku 1974. 
Po Milanovi nastoupil do funkce primáše 
v Liptě Něhoslav Ryl, učitel z Horního 
Lidče (původem z Osvětiman). Milan 
Foniok pak primášoval v Liptě od roku 
1984 do r. 1989.

S Milanem jsme prožili řadu krás-
ných chvil při našich vystoupe-
ních, ať už doma - v tuzemsku či 
v zahraničí. S vděkem vzpomíná-

me na akci v Polsku (Beskydské 
slavnosti, Mazury, Varšava, Krakov, 
Velička, Boleslawiec, Jelenia Gora), 
v Bulharsku (Russe a Kazanlak), 
v Rumunsku ( Sučeava), v Maďarsku 
(Kalocsa), v Itálii (Řím, Vatikán, Terni, 
Padova, Mantova), v SRN (Frankfurt, 
Deggendorf), ve Francii (Paříž), v Ni-
zozemsku (Oud Beijerlandou).

Milan Foniok byl vždy obětavý a pl-
ný optimismu. Jeho práce pro náš 
soubor byla o to cennější, že byl rov-
něž aktivním fotbalistou. Díky Tobě, 
Milane, a i Tvé rodině - manželce Marii 
a dětem Ireně a Přemkovi, která Ti práci 
pro SVPT Lipta umožnila. 

Březen 2018
Ladislav Michálek                   

FS Lipta Liptál

Srdečné 
poděkování

Milan Foniok
primáš Souboru valašských písní a tanců (SVPT) Lipta Liptál

Toto originální vystoupení si však při-
pravili tanečníci a tanečnice z Lipty… 
Na skutečný soubor z Číny se přijďte 
podívat na letošní Liptálské slavnosti, 
jeho účast je už potvrzená.

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál 



46  Liptálský zpravodaj 1/2018

Letos již pátým rokem pracuje při 
FS Lipta dětská skupina „Malí ogaři“. 
Poprvé se chlapci ve věku 2 až 6 let 
sešli na nácviku v tělocvičně mateřské 
školy v březnu 2014. Své první vystou-
pení měli v neděli 8.6.2014 na dětském 
folklorním dnu v Liptále. Ogaři pod 
vedením pana Oldřicha Štroblíka mají 
nacvičené pásma - Na pasínku (kohoutí 
zápasy, dovádění žabek, vzájemné pře-
tahování, šulibečky),  základy „zbojnic-
kých“ kroků a figur. Teď připravujeme 
velikonoční pásmo, se kterým Malí oga-
ři vystoupí na Zelený čtvrtek 29.3.2018 
na Dolním náměstí na Vsetíně.    

Skupina má ročně okolo 20 před-
stavení a vždy tvoří ve folklorních 
programech osvěžující folklorní prvky 

s připomínkou dětství. Chlapci, kteří 
již chodí do školy, jsou, pokud mají 
zájem, přesunuti do Malé Lipty k ve-
doucí p. Jarmile Hrádkové (dosud pře-
šlo víc než deset). Pro letošní rok 
mají Malí ogaři nová trička a části 
krojů. Krojovou vybavenost má na hlí-
dání paní Dáša Černobilová (maminka 
Matyáše a Michala). Nácviky nyní pro-
bíhají v prostorách ZUŠ Morava (nad 
novou mateřskou školkou).

Děkuji p. Štroblíkovi, p. Krausové, 
p. Cahlíkovi, p. Černobilové a Vám 
všem rodičům a příznivcům za podporu 
a přízeň.

Březen 2018
Ladislav Michálek                                                        

FS Lipta Liptál

Dovolte mi ještě malé ohlédnutí 
za minulým rokem, kdy se 9. prosince 
2017 konalo Vánoční zpívání a kole-
dování Malé Lipty, Malůšat, Malých 
ogarů a cimbálové muziky Kuráž při 
ZUŠ Morava Zlín v Kulturním zařízení 
OÚ Liptál. Soubor společně s cimbálo-
vou muzikou připravili vánoční koncert 

k navození atmosféry Vánoc a společ-
ného posezení dětí a rodičů.

Tímto bych chtěla moc poděkovat 
za dosavadní spolupráci CM Kuráž při 
ZUŠ Moravy Zlín  pod vedením pana 
Radka Cahlíka s dětským souborem 

Malá Lipta Liptál. Pevně věřím nadále 
v naši další  spolupráci a reprezentaci 
s CM Kuráž nejen v ČR, ale i na jiných 
mezinárodních festivalech společně se 
souborem Lipta.

Jarka Hrádková, Malá Lipta

FS Lipta a Malí ogaři

Vánoční zpívání a koledování
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Obec Liptál a Folklorní spolek Lipta Liptál  
Vás zvou na

31. Mezinárodní dětský
(nejen)folklorní den v Liptále

10. června 2018
Záštitu převzal pan Milan Daňa, starosta obce Liptál

PROGRAM

11:30
Přijetí vedení souborů, hostů a  sponzorů 

starostou obce Liptál na OÚ Liptál

Přírodní kulturní areál v Liptále

12:00 – 17:00
Doprovodný  program pro děti

14:00
Pěvecká soutěž „O Liptálského ptáčka zpěváčka“

15:00
Hlavní dětský program s pozvanými soubory z okolí

Klimentek - Osvětimany, 
Malý Klobůčánek - Valašské Klobouky, 

Beskyďáčci a Malý Beskyd - Zubří, 
Slezánek - Český Těšín, 

DFS Levaránek - Velký Levár - SLOVENSKO
CM KURÁŽ ( ZUS Morava )  – Liptál,

Malůšata, Malí ogaři a Malá Lipta – Liptál

Během celého odpoledne tvořivé dílny, skákací hrad 
zdarma!

Občerstvení zajištěno!
Vstupné dobrovolné!

Akce se koná za každého počasí.
www.lipta.liptal.cz

Účast kromě souborů z ČR předběžně přislíbily zahraniční soubory: 

Slovensko – Šarišan, Indonésie, Čína, Mexiko, Turecko, Kapverdské ostrovy, Alžír, Portugalsko

O podrobném programu budeme informovat.

Všichni, domácí i přespolní, jste srdečně zváni!
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Vše začalo v srpnu 2017 na Liptálských 
slavnostech. Festivalu se tehdy zúčastnil 
kostarický soubor REMEMBRANZAS 
COSTARRICENSES, s nímž přijel také 
starosta města Ciudad Colon a kantonu 
Mora pan Gillberto Monge Pizarro. 
Účast souboru na festivalech v Liptále, 
v Ostravě a ve Zlíně zprostředkoval 
FOS ČR a Národní sekce Mezinárodní 
organizace lidového umění (I.O.V.) 
v ČR. Jak souboru tak starostovi Monge 
se v České republice velmi líbilo a s lip-
tálským starostou se už během slavností 
domlouvali na pokračování spolupráce 
nejen v oblasti folkloru. Koncem roku 
pak přišlo pozvání a 28. ledna 2018 
vyrazila pětičlenná delegace z Liptálu 
na 12denní návštěvu Kostariky.

Delegaci vedl starosta Ing. Milan 
Daňa, dalším účastníkem byl člen 
obecní rady Ing. Miroslav Hrádek, 

za Folklorní spolek Lipta a organi-
zátory Liptálských slavností to byly 
Mgr. Andrea Čalová, Ing. Miroslava 
Jakubová a Jarmila Hrádková. Skupinu 
doprovázel tlumočník Lyman Zamora, 
Kostaričan žijící přes 30 let v Praze.

Kostarika, španělsky Costa Rica, 
znamená v doslovném překladu „boha-
té pobřeží“. Tato malá země ve Střední 
Americe se 4,5 miliony obyvateli je 
ovšem bohatá nejen na pobřeží. Je 
to země s nádhernou přírodou zahr-
nující lákadla, jako jsou např. činné 
sopky, vodopády, karibské i pacifické 
pláže, horské kávové plantáže kolem 
Centrálního údolí, národní parky. To 
vše násobeno milými a pracovitými 
lidmi. Hornatá krajina vytváří vhod-
né podmínky pro výstavbu hydroelek-
tráren, proto je Kostarika energeticky 
soběstačná. Už v roce 1949 zde byla 
zrušena armáda, což se příznivě odra-

zilo v rozvoji školství, kultury a celého 
hospodářství. Země má dobrou infra-
strukturu, hlavním exportním artiklem 

je káva, banány a další tropické ovoce. 
V posledních letech je výrazným zdro-
jem příjmů také turistický ruch.

Kostarika se skládá ze 7 provincií, 
ty se dále dělí na 81 kantonů, v jejichž 
čele stojí starosta. My jsme byli hosty 
kantonu Mora a města Ciudad Colon, 
které se nachází asi 20 km od hlavního 
města San Jose.  Starosta Monge pro 
nás připravil opravdu bohatý program 
s cílem poznat co nejvíce z této krásné 
země. První dva dny po příletu jsme 
poznávali Colon – kulturní centrum, di-
vadlo, kostel, tržnice, indiánská rezer-
vace, výroba velkých masek (pro slav-
nosti  Mascarada), návštěva univerzity 
Spojených národů. Na další dny byla 
připravena setkání se starosty v několi-
ka městech. Zúčastnili jsme se zasedání 
zastupitelstva - všude nás přijali velmi 

Liptál navázal spolupráci s Kostarikou

Ciudad  Colon  –  u  starosty  Monge:  zleva  A.  Čalová,  J.  Monge,  S.  Nuñez, 
P. Nuñez, Gillberto Monge, L.  Zamora, M. Daňa, M. Hrádek,  J. Hrádková, M. 
Jakubová.                Foto: A. Čalová
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srdečně, vždy jsme představili stručně 
ČR, naší obec a Liptálské slavnosti. 
Zastupitelé byli velmi zvídaví, měli 
spoustu otázek na naši komunální sféru, 
na život v naší obci… Každé město pro 
nás připravilo v rámci návštěvy nějaký 
program:
• Santa Maria de Dota, provincie San 

Jose (31.1.2018): přijetí u starosty, 
exkurze v továrně na zpracování kávy 
COOPEDOTA, vystoupení dětí z hu-
dební školy;

• Cañas, provincie Guanacaste 
(1.2.2018): zasedání zastupitelstva, 
prohlídka města, vystoupení folklor-
ního souboru Cañas;

• Hojancha, provincie Guanacaste 
(1.2.2018): přijetí u starosty, pro-
hlídka města, západ slunce na nej-
hezčí pláži pacifického pobřeží Playa 
Sámara, vystoupení folklorního sou-
boru Hojancha;

• Tilarán, provincie Guanacaste 
(2.2.2018): zasedání zastupitelstva, 
prohlídka města, návštěva Větrného 

parku, vystoupení folklorního sou-
boru Tilaran; vyhlídka na sopku El 
Arenal, prohlídka deštného pralesa 
v parku Visuté mosty Mistico;

• San Jose (5.2.2018), setkání s před-
staviteli Asociace starostů Kostariky.
V době naší návštěvy se v Kostarice 

konaly prezidentské volby. Měli jsme 
možnost nahlédnout do volebních míst-
ností v Colonu, v městečku Guadaloupe 

i v nejmenší obci kantonu Mora Balsa, 
která má jen 100 obyvatel. V prv-
ním kole přímých voleb postoupili 
2 z 11 kandidátů. Všude byly stánky, 
hrála hudba, jezdila auta s vlajkami. 
Kostaričané chodí k volbám rádi, je to 
nedělní rodinná akce…

Na závěr naší návštěvy byla slav-
nostně podepsána Předběžná smlouva 
o spolupráci mezi Obcí Liptál a kan-
tonem Mora v oblasti ekonomie, ino-
vace, vzdělání, kultury a udržitelného 
rozvoje. Starostové navštívených obcí 
už projevili zájem poznat Českou re-
publiku, takže pomalu plánujeme při-
jetí kostarické delegace na Valašsku. 
Folklorní soubory, které jsme během 
našeho pobytu viděli, mají zájem přijet 
na Liptálské slavnosti. V součinnosti 
s Folklorním sdružením ČR a Českou 
sekcí I.O.V. jim můžeme zajistit i účast 
na jiných festivalech. Zároveň jsou 
připraveni přivítat náš soubor Lipta 
v Kostarice. Navázaná spolupráce bude 
určitě dál pokračovat.

Ing. Miroslava Jakubová,
členka delegace,
zástupce předsedy 

Folklorního spolku Lipta Liptál

Cañas - setkání na radnici.            Foto: A. Čalová

Ciudad Colon - podpis smlouvy: starosta Monge druhý zleva, vedle něj vpravo 
starosta Daňa.                       Foto: M. Jakubová

Ciudad Colon - před radnicí: M. Hrá-
dek a A. Čalová.    Foto: M. Jakubová
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Začíná jaro a do přírody vstupuje 
nový život. Příroda se probouzí ze 
zimního spánku, začínají kvést jarní 
byliny, keře a stromy. V honitbě mů-
žeme spatřit mláďata zajíců, selata či 
srnčata. Nesahejte prosím na ně a ne-
noste je domů, i když to vypadá, že 
jsou opuštěná, mámu mají vždy poblíž 
a ta se o ně postará. 

Ve dnech 12. – 14.5.2018 se koná 
v Pozděchově Chovatelská přehlíd-
ka trofejí ulovených v okrese Vsetín 
za rok 2017. Místní pořadatelé připra-
vili bohatý doprovodný program pro 
myslivce i širokou veřejnost. 

My jsme si pro Vás připravili v le-
tošním roce hned několik akcí, ale ta 
nejdůležitější pro nás je 70. výročí 
založení našeho mysliveckého spolku 
Brdisko Liptál. Při této příležitosti 
bude dne 26. května 2018 u naší chaty 
GULáŠ ZDARMA.  Všichni jste sr-
dečně zváni. Přijďte se pobavit u dob-
rého jídla, pití a živé hudby, zavzpomí-
nat u fotografií a podívat se na trofeje 

zvěře ulovené v naší krásné honitbě. 
Těšíme se na Vás - Myslivosti zdar

Tomáš Mrlina
Myslivecký hospodář

Jaro u myslivců
MYSLIVCI
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Tak jsou nazývány stromy, které byly 
vysazeny u vzniku Československé re-
publiky. Tisíce takovýchto dřevin bylo 
vysazeno v letech 1918 a 1919 a  nejčas-
těji šlo o lípy. Další stromy, které osla-
vovaly význam svobody či demokracie, 
byly slavnostně sázeny v letech 1928, 
1945 a 1968. Do takovýchto výsadeb se 
zapojovali starostové, členové místních 
spolků, žáci místních škol apod.. Často 
byla výsadba spojena také s doprovod-
nou akcí. Protože na letošní rok připadá 
sté výročí od založení republiky, spustila 
Nadace Partnerství kampaň, která hle-
dá stromy vysazené u výše uvedených 
příležitostí, aby se jim opět dostalo po-
zornosti a v případě potřeby také od-
borné ošetření. Dále podporují výsadby 
nových budoucích Stromů Svobody, tak 

aby jich po celé republice bylo vysázeno 
alespoň 2018 ks. 

V naší obci není doposud žádný ofi-
ciální Strom Svobody. Proto se Obec 
Liptál a ČSOP Vartovna na podzim 
do této kampaně zapojí s výsadbou no-
vých vlastních Stromů Svobody. 

U této příležitosti budou slavnostně 
v neděli 28. října 2018 ve 14 h vysa-
zeny nové lípy na Helštýně. Všichni 
jste srdečně již nyní na tuto událost 
zváni.

 Více informací o této kampani, místa 
kde všude po republice se bude na pod-
zim sázet a další zajímavosti lze najít 
na internetových stránkách www.stro-
mysvobody.cz. 

Zároveň ale prosíme občany o jakéko-
liv informace, které nám mohou poskyt-
nout  o  stromech  vysázených  v  Liptále 
v minulosti při jakýchkoliv výročích.

Ing. Věra Jašková, ČSOP Liptál
Foto Jana Vráblíková

Stromy Svobody
ČSOP VARTOVNA LIPTÁL

3.1.2018 jsme oslavili 1. výročí 
od založení Jagāri. Za tu dobu se dru-
žina pořádně rozrostla – nyní se skládá 
z 12 dospělých členů a 4 dětí. Náš první 
výroční thing (sněm) se uskutečnil 6.-7. 
ledna 2018. Tímto děkujeme místním 
myslivcům z Mysliveckého sdružení 
Brdisko, kteří nám zapůjčili svou chatu. 
Na programu bylo plánování akcí, které 
nás čekají v letošním roce, vyrábění 
všeho druhu a samozřejmě společná zá-
bava a pohoštění k oslavě výročí. Sešli 
jsme se až na jednoho v plném počtu 
a to nás opravdu potěšilo. Vyráběli 
jsme z kůže, šili, a pletli košíky. Rádi 

JAGĀRI 
Novinky z raného středověku
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bychom také moc poděkovali Simči 
Bukáčkové, která si na nás udělala čas 
a přišla nám ukázat plstění z ovčí vlny.

Ač se nám to zdálo jednoduché, při-
šli jsme na to, že i tohle řemeslo není 
jen tak a je opravdu potřeba zručnosti 
a trpělivosti. Mezi nás zavítali i nováč-
ci Markéta Frýdlová a Roman Minář. 
Markéta se stala naší v současnosti je-
dinou zástupkyní Slovanů a doufáme, 
že brzy přibudou další. Celý víkend 
vládla parádní atmosféra a thing dopadl 
na jedničku.

V novém roce nás samozřejmě čeká 
i práce na našich tělech. Jak už to bý-
vá, elitní válečníci nemají dovolenou 
ani v zimě a tak jsme začali s tréninky. 
Každý čtvrtek od 19:00 h se scházíme 
v kulturním zařízení a dvě hodinky ma-
káme, co to dá. Děkujeme Obci Liptál 
za poskytnutí tohoto přístřeší, než se 
s teplejším počasím přesuneme trénovat 
do přírody. Můžeme se tak i nyní při-
pravovat na bitvy, které nás letos čekají. 
Se dvěma novými válečníky nám také 
začala práce na vybavení do těchto bitev. 
Dáváme dohromady ochranné pomůcky, 
jako jsou rukavice, nátepníky, helmy 
a samotné zbroje. Něco si vyrábíme sa-
mi a o něco jsme požádali naše přátele, 
kteří mají s výrobou dlouholetou zkuše-
nost. Asi nejzajímavější bitvy, kterých se 
zúčastníme letošního roku budou Utgard 
na Slovensku a Rogar v Čechách, pokud 
se zadaří, opět vyšleme našeho velitele 
na Wolin v Polsku.

Začali jsme také i spolupráci v ji-
ném směru, než je živoucí historie. 
Přijali jsme nabídku mladých filmařů 
z Valašských Klobouk a v únoru se 
Halfdan, Drengr, Úlfarr a Gudrún zú-
častnili natáčení jejich amatérského fil-
mu o Vikinzích na hradě Brumově. Díky 
této spolupráci přibyl v našich řadách 
nový hostující válečník Mirek Maňas, 
který mimo jiné působí v Legiovlaku 

a také jako voják 30 leté války, přes 
takové časové vytížení si našel cestu 
i k naší družině.

16.-18.2.2018 jsme strávili příjem-
ný víkend na workshopu, pořádaného 
Čeládkou řemeslnou na základní škole 
v Otrokovicích. Program workshopu 
byl na řemesla bohatý. V nabídce byl 
šerm, tkaní nejen na karetkách, naal-
binding, řezbářství, koželužnictví, síťo-
vání, šití kostýmů, přednášky o účesech 
a barvení látek i vlny. Pletení košů 
bylo v režii našeho lektora a košíkáře 
Bjarniho.

Pro nás nejdůležitější byla řemesla 
spojená se zpracováním vlny - tkaní 
na karetkovém stávku a naalbinding, 
které se naučila Thorun. Halfdan zvládl 
kurzy řezbářství a práce s kůží. Všichni 
přednášející a lektoři byli napros-
to vstřícní a profesionální. Načerpali 
jsme nové vědomosti a naučili se no-
vá řemesla. Rozvinula se i spolupráce 
s Čeládkou řemeslnou a to i navzdory 
tomu, že jejich parketou je vrcholný 
středověk, zatím co my ztvárňujeme 
středověk raný. Jagāri se tak po jejich 
boku zúčastní dalšího ročníku zážit-

kového dne nejen pro rodiny s dětmi 
- Žijeme středověkem ve Zlíně.                                                                           

Akce na kterých nás můžete potkat 
v rámci spolupráce s místními spolky 
a spolky z okolí:

- červen 2018 Skautský dětský den 
Zámecký park Vizovice – ukázka dru-
žiny, stanoviště tvoření s dětmi

-  28.7.2018 Myslivecký výlet a dět-
ský den Liptál – dětský koutek a foto-
koutek

- 24.-26.8. 2018 Liptálské Slavnosti 
– tábor před zámkem, doprovodný pro-
gram pro návštěvníky festivalu

- 22.9.2018 Žijeme středověkem – 
Zlín park u zámku, ukázka tábora, dru-
žiny a řemesel

Článek za Jagāri Jarl Halfdan Ulfr
Autor fotografií z workshopu 

v Otrokovicích Honza Keokotah
Ostatní foto Jagāri
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NAPSALI NÁM

Dechová hudba Liptalanka by touto 
cestou ráda poděkovala Obci Liptál 
za udělení dotace pro dobrovolníky 
(neziskové organizace) působící bez-
platně v rámci veřejného života v obci. 
Zakoupili jsme si za ně 3 mikrofony 
i stojany na zpěv. 

Až do podzimu loňského roku 
jsme používali mikrofony vypůjčené 
od p. Otty Gojného, za což jsme mu 
velice vděční a děkujeme mu za pomoc. 
Chtěli jsme si ale pořídit své vlastní. 
Jsme proto vděční Obci Liptál, že nám 
umožnila pořídit si je z dotace, která je 
plně hrazena z rozpočtu obce. Doufáme, 
že nám budou ještě dlouho sloužit a my 
budeme moci obci vynahradit tuto in-

Mrazivý konec února a začátek 
března máme za sebou a při pohledu 
do dřevníku nás napadá, že bude potře-
ba co nejrychleji nařezat a naštípat dří-
ví na další zimu. A to zavčasu, protože 
počasí je čím dál nevyzpytatelnější. 
Dřeva bude určitě potřeba hromada, 
takže nezbývá než si plivnout do dlaní, 
vzít klíny a kalač a začít štípat. Anebo 
je tu ještě další možnost, u které tak 
nebudou bolet ruce ani záda. Pořídit 
si funkční a bytelnou štípačku, kte-
rá už něco vydrží. Naštěstí máme 
v obci v průmyslovém areálu firmu 
PRODAG, kde je možné si vybrat 
takového pomocníka bez zbytečného 
ježdění po okolních supermarketech 
plných lidí a shonu.

Pracovníci firmy navíc ve dnech 
20. a 21. dubna pořádají tradiční Den 
otevřených dveří. A právě tentokrát 
budou štípačky vhodné pro potřeby 
drobných uživatelů předvádět. Stejně 
tak si budou moci návštěvníci vy-
zkoušet nařezat dřevo na cirkulárce, 
která jede takřka bez hluku a o prsty 
na ní nepřijde ani ten největší smolař 
na světě. Tak je bezpečná.

Samozřejmě budou k vidění také trak-
torky pro zahradníky, motokultivátory 
a vlečky, se kterými můžete i na silnici. 
Chybět nebudou ani rozmetadla, díky 
nimž například fotbalisté v Liptále mají 
stále zelený trávník. Firma Prodag jim 
totiž rozmetadla zapůjčuje pro aplikaci 
vhodného hnojiva.

vestici účinkováním na různých veřej-
ných akcích. 

Za Liptalanku J. 
a L. Hruškovi

Poděkování od Liptalanky

Během dnů otevřených dveří nebude 
chybět ani malé občerstvení a dobrá 
nálada.

Přijďte se za námi podívat!
Miroslav Urubek

ZEMĚDĚLSKá - KOMUNáLNí - 
LESNí TECHNIKA
PRODAG Zlín, s.r.o.,

Průmyslová zóna Liptál, 
http:// www.prodag.cz.

Pracovníci  firmy PRODAG  předvedou,  jak  se  dají  špalky  štípat  bez  námahy. 
Foto: archiv PRODAG

Prodag zve na Dny otevřených dveří



54  Liptálský zpravodaj 1/2018

Chtěl bych touto cestou podě-
kovat panu Vrlovi st. a jeho firmě 
Mave za podporu našeho radioklu-
bu. Díky jeho podpoře bylo zakou-
peno elektrické nářadí, které nám 
hodně usnadní práci. Ještě jednou 
moc děkujeme. 

Za Radioklub OK2KPS T. Gerža
Foto archiv klubu – ukázka výrobků

Poděkování

POZDRAV 

Z VELKé 

DÁLKy 

Z AFRiKy
GAMBiE
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Přečetli jsme za vás:    

Muzeum regionu Valašsko se ujalo 
vydání posledního rukopisu známého 
spisovatele Oldřicha Šuleře.

Hezky vypravená vázaná kniha s ne-
dokončeným portrétem Jana Pelára 
od Františka Hlavici na obálce, kterou 
autor nazval Chýrný valašský mu-
zikant Jan Pelár, vyšla koncem lis-
topadu letošního roku a zařadila se 
důstojně mezi publikace o význam-
ných uměleckých osobnostech, které 
v posledním desetiletí byly v našem 
kraji vydány. Oldřich Šuleř zužitkoval 
ve svém příběhu o valašském „píštěl-
káři“ (klarinetistovi) známé i méně 
známé, vesměs však legendární pří-
běhy, které se o Pelárovi a jeho mu-
zice dodnes u nás vyprávějí. Střídavě 
ve faktografické věrnosti, ale i umě-
lecké licenci nás vtahuje do doby, kdy 
se formovala valašská muzikantská 
tradice, oživoval folklor a v celostát-
ním kontextu prosazovala valašská 

kultura. Píše krásným, poetickým ja-
zykem se střídmým a funkčním vy-
užitím valašského dialektu, nezapo-
míná přiblížit krajinu středovýchodní 
Moravy, známá místa, kde se hrávalo 
a tvořily dějiny zdejší etnograficky 
výrazné oblasti. V jeho příběhu defi-
lují známé osobnosti – stavitel Michal 
Urbánek, Dušan Jurkovič, zemský po-
slanec Karel Bubela i reprezentanti 
české literatury a výtvarné kultury 
přitahováni osobitostí Pelárovy kapely 
na Národopisné výstavě českoslovan-
ské v Praze v roce 1895. 

Knížka je tedy i obrazem doby, kdy 
Valašsko se svou originální kultu-
rou založenou na tradici vstupovalo 
do celonárodního povědomí, kdy se 
k ní hlásili věhlasní umělci, například 
Mikoláš Aleš či světový Leoš Janáček. 
Čtení o Pelárovi a jeho době bude 
nepochybně skvělým čtenářským zá-
žitkem i ve vánočním čase, tak pří-

znivém ke vzpomínkám a návratům 
k velikosti předchozích generací.

Dalibor Malina, Jalovec, 
12. prosinec 2017

Jistě jsme již všichni zaznamenali, že 
v tomto roce si připomínáme hned něko-
lik významných výročí pro naši vlast, se 
kterými se jistě v průběhu roku budeme 
setkávat. Zde přinášíme jen stručnou 
rekapitulaci pro naši lepší paměť.

1888 – 11. června – 130. výročí vzni-
ku Klubu českých turistů.

1918 – 28. října - 100. výročí vzniku 
samostatné Československé republiky. 
Poprvé v historii jsme měli zřízení de-
mokratické republiky. Ta i v nové podo-
bě svých státních symbolů chtěla ukázat 
svou samostatnost a novou politickou 
realitu.

1918 – prosinec – 100. výro-
čí Českobratrské církve evangelic-
ké. Církev navazuje na tradice církve 
evangelické augsburského (luterského) 
i helvetského (reformovaného) vyznání. 
Požadavky na sloučení se silně ozvaly 
již v roce 1848, k tomu však došlo až 
po vyhlášení Československé republiky 
na generálním sněmu zástupců všech 
sborů. 

1948 – 17. až 25. února - 70. vý-
ročí komunistického státního převratu 

Čtení o slavném valašském muzikantovi

2018 – rok velkých výročí umění a vědy, lidskosti a víry pomá-
hali ostatním, aby se jim lépe žilo. Jim 
všichni věnujme vzpomínku, poděková-
ní a úctu.

 
Obec Liptál připravuje k těmto výro-

čím výsadbu nových památných stromů, 
o které se dočtete na jiném místě tohoto 
zpravodaje a budete postupně informo-
vání i běžnými způsoby – rozhlas, plaká-
ty, webové stránky. Všichni jste srdečně 
zváni k účasti.

Připravila Jana Vráblíková

v Československu, tzv. Únor 1948 resp. 
Vítězný únor.

1968 – 21. srpna - 50. výročí oku-
pace - invaze vojsk Varšavské smlou-
vy do Československa – vojenský 
vpád vojsk pěti komunistických zemí 
Varšavské smlouvy v čele se Sovětským 
svazem (SSSR). Vojska SSSR zde zůsta-
la až do roku 1991.

1993 – 1. ledna - 25. výročí vzni-
ku samostatné České 
republiky a Slovenské 
republiky.

 
Na našem území 

dnes žijeme v době kli-
du a míru, demokracie 
a blahobytu, jaký mno-
zí naši předkové nepo-
znali. Po skončení první 
i druhé světové války se 
naše země ocitla na stra-
ně vítězů díky stateč-
nosti těch, kteří nevá-
hali riskovat svobodu 
a mnohdy položili i ži-
vot v boji za svou vlast. 
A byli i mnozí jiní, kteří 
ne ve válce, ale na poli 
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Z FOTBALU - Rozlosování mužů – jaro 2018

Rozlosování mladší přípravka - jaro 2018

SPORT

kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 15.4. venku Zděchov 16:00

2 ne 22.4. doma Huslenky B 16:00

3 ne 29.4. venku Krhová B 15:00

4 ne 6.5. doma Ratiboř B 16:30

5 so 12.5. venku Janová 16:30

6 ne 20.5. venku Mikulůvka 15:00

7 ne 27.5. doma Študlov 16:30

8 ne 3.6. venku Velká Lhota 15:30

9 ne 10.6. doma Police 16:30

Mladší přípravka Liptál
Budoucnost fotbalu není zrovna růžo-

vá. Fotbalistů stále ubývá a to ve všech 
věkových kategoriích. To, že se hraje 
fotbal na každé vesnici, už není pravdou. 
V okrese Vsetín je 59 vesnic a měst, ale 
například dorosteneckých týmů na ce-
lém okrese je už jenom 15. Proto jsem 
vždy rád, že se stále daří držet v Liptále 
alespoň jedna mládežnická kategorie. 
V současné době je to tým mladší pří-
pravky. Proto vám chci představit jména 
těch kluků, kteří do našeho týmu patří. 
Doufám, že vám příště budeme moci 
představit další jména hráčů FK Liptál. 
Záleží to jenom na Vás - na rodičích.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál, z.s.

Kryštof Mičkal / 2009
Hluboké

Marek Ondrašík / 2011
Dolansko

kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 ne 15.4. venku Ústí Ústí, Vsetín, Kateřinice 10:00

2 ne 22.4. doma Liptál Ratiboř, Hovězí, Jarcová 10:00

3 ne 29.4. venku Kateřinice Kateřinice, Valašská Polanka, Hošťálková 10:00

4 so 5.5. venku Hovězí Hovězí, Valašské Příkazy, Jablůnka 10:00

5 ne 13.5. venku Jarcová Jarcová, Vsetín, Valašské Meziříčí B 9:30

6 ne 20.5. venku Leskovec Leskovec, Ústí, Jablůnka 10:00

7 ne 27.5. doma Liptál Leskovec, Valašská Polanka, Kateřinice 10:00

8 ne 3.6. venku Valašská Polanka Valašská Polanka, Valašské Příkazy, Hovězí 9:30
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Martin Ondrašík /2010
Dolansko

Matěj Daňa / 2012
Pusté

Bonifác Lajšner / 2012
Lůžko

Dominik Dědek / 2010
Helštýn

Jiří Botík / 2008
Střed

Jonáš Kirchner / 2010
Střed

Štěpán Šebesta / 2011
Pusté

Tadeáš Plichta / 2010
Škurňův dvůr

Matěj Zezula / 2010
Lhota

Matyáš Černobila / 2013
Výpusta

Roman Martinů / 2010
Na Špici

Šimon Podrazil / 2011
Střed
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Výroční schůze FK Liptál
V letošním roce jsme se již po čtvrté 

setkali od stého výročí založení Sokolu 
v Liptále. V roce 2014 byla po dlou-
hých letech znovu uspořádána valná 
hromada všech členů. Od té doby se 
každoročně na přelomu roku setkáváme 
v Hospodě U Klesků, abychom zhod-
notili uplynulý sportovní rok. V letoš-
ním roce se valná hromada uskutečnila 
v pátek 23.2.2018. 

Chtěl bych všem, kteří se této schůze 
zúčastnili, poděkovat. Jsem rád, že jim 
není lhostejné, co se ve fotbalovém 
klubu děje dnes.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál, z.s.

7. Hořansko vs. Dolansko 2018
Po loňské přestávce tohoto derby, 

se letos opět odehraje již sedmý roč-
ník fotbalového utkání „Hořansko vs. 
Dolansko“. Akce se uskuteční v so-
botu 23.6.2018 od 16.00 hod na hřišti 
v Liptále.  I letos je pro Vás přípraven 
bohatý doprovodný program zaměřený 

především pro děti. Jsou připraveny 
atrakce různého typu, které budou jako 
každý rok všechny zdarma. Ve večer-
ních hodinách vystřídá dětský program 
taneční zábava. Během celého dne bude 
připraveno bohaté občerstvení. Všichni 
občané obce, ale samozřejmě i ostat-

ní, jsou srdečně zváni na pěkně strá-
vené odpoledne na fotbalovém hřišti 
v Liptále. Doufám, že se v tento den 
s mnohými setkáme a prožijeme pěkné 
nejen fotbalové odpoledne.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál, z.s.

Foto Liptál : Lhota 17.6.2017 
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Z VOLEJBALU - Blahopřání k významnému jubileu

Volejbal - Pozvánka na Jarní volejbalový turnaj 

Zanech cérko, zanech nářku, 
překroč směle šedesátku. 
Vždyť to čeká i ty druhé, 
každému ten rok přibude. 
Ve svátek i všední den, 
nechť Ti kvete štěstí jen. 
Ocelové k tomu zdraví, 
ostatní se vždycky spraví. 
Dobře jíst, pít, milovat, 

na svět a lidi se vždy usmívat. 
Zanotovat si písničku, 
ulevit svému srdíčku. 

To Ti přejí všichni z KVN kamarádi, 
kteří Tě mají ze srdce rádi.

Kolektiv KVN Liptál

Tímto zveme všechny příznivce volejbalu na pravidelně pořádaný jarní turnaj známý pod názvem Babský, který se letos koná 
v sobotu 14. dubna od 9:00 hodin v tělocvičně Základní školy Liptál. Budeme velice rádi, když přijdete podpořit domácí 
team KVN Liptál a vytvořit příjemnou sportovní atmosféru.
Sportu zdar!                     Ing. Ondřej Vaculík, předseda KVN Liptál

JÓGA v Liptále 
Od 5.2.2018 probíhá pro zájemce pravidelné cvičení jógy. 

Jóga je spojení dynamiky a síly s blahodárnými účinky jógových ásán. 
Díky tomu pomáhá rychle formovat postavu, dodává tělu svěžest a energii a zvyšuje jeho 

pružnost a sílu. Během cvičení dochází k uvolnění energetických drah v těle, 
k mentálnímu uvolnění a získání soustředěné mysli. Tak působí na zvyšování celkového 

zdraví a životní pohody. 

Pravidelné cvičení jógy Vám může pomoci k: 
- aktivaci energie v těle, odbourání fyzických a psychických bloků, 

- svaly se stanou pružnější, štíhlejší a více funkční, 
- zlepšení flexibility ve všech oblastech, 

- fyzickému i psychickému uvolnění a relaxaci, 
- tvarování problémových partií, úbytku podkožního tuku, 

- poznání sama sebe… 

Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo a přitom načerpat sílu a energii do vašeho života. 

Koná se: 
v Kulturním zařízení obce Liptál, v klubovně v 1. patře
každé PONDĚLÍ a ČTVRTEK v  17:00 – 18:15 hodin.

S sebou si vezměte volné a pohodlné oblečení, podložku. 
Jógu vede a více informací poskytne: Ludmila Zajícová, tel. 725 386 371.
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