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Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 20 

ze dne 18. 04. 2018
   

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění: bod 19 – 2. změna rozpoč-
tu obce Liptál 

- schvaluje zápis č. 19 ze dne 
24.01.2018

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 19 ze dne 24.01.2018 

- bere na vědomí informace z jednání 
Rady obce č. 35 ze dne 01.02.2018, 
č. 36 ze dne 07.03.2018, č. 37 
ze dne 28.03.2018 a č. 38 ze dne 
16.04.2018

- schvaluje majetkové vypořádání ko-
munikace kolem rodinných domů 
č.p. 283, č.p. 293, č.p. 284 a č.p. 
66. Jedná se o pozemky st. p.č. 
32/5, parc. č. 2009/5, 2009/6, 2009/9, 
2009/15, 2010/1, 1010/2, 3791, 4060 
v k.ú. Liptál. Majetkové vypořádání 
proběhne za cenu 30,- Kč/m2

- schvaluje koupi pozemku p.č. 
1820/2 v k.ú. Liptál, o výměře 1666 
m2 od Tomáše a Elišky Balejových, 
Pozděchov, za cenu 50,- Kč/m2

- schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene „Liptál, 
U Pavelů, stížnost VNV, NNV, DTS“ 
ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

- schvaluje majetkové vypořádání po-
zemků u budovy bývalé Mateřské 
školy Liptál. Jedná se o pozemky 
p.č. 186/1, 186/3, 186/4, 186/5, 4124 
v k.ú. Liptál. Majetkové vypořádání 
proběhne za cenu 1,- Kč/m2. 

- schvaluje koupi pozemků p.č. 1631/1, 
1631/3, 1631/6, 1625/1, 1625/2 
v k.ú. Liptál od Ludmily Vyoralové, 
Nitra, Slovensko, Radislava Polčáka, 
Uherský Brod, Jaroslava Polčáka, 
Vsetín, a Vlastimila Frýdla, Liptál 
za celkovou cenu 1.120.000,- Kč

- bere na vědomí informaci Farního 
sboru Českobratrské církve evange-
lické v Liptále, že pozemky p.č. 
2698/7, 2698/8, 2698/9, 2698/10 
v k.ú. Liptál již neprodávají

- schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Liptál a Farním 
sborem Českobratrské církve evan-
gelické v Liptále, kterou se posky-
tovatel zavazuje poskytnout příjemci 
finanční dotaci ve výši 100.000,- Kč 
na realizaci projektu „Údržba a ob-
nova kostela Českobratrské církve 
evangelické v Liptále“ a pověřuje 

starostu obce Liptál k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy

- neschvaluje rozšíření Mateřské ško-
ly Liptál

- schvaluje zvýšení úplaty na provoz 
Mateřské školy Liptál z 300,- Kč/mě-
síc na 400,- Kč/měsíc od 1.9.2018

- bere na vědomí oznámení Kata-
strálního úřadu Vsetín o konání revi-
ze údajů katastru nemovitostí Liptál

- schvaluje plán akcí v obci Liptál 
na rok 2018

- bere na vědomí zvyšující se náklady 
na svoz odpadů v obci Liptál

- bere na vědomí informaci o záni-
ku obecně prospěšné společnosti 
Pomněnka

- bere na vědomí informaci o změně 
člena krizového štábu obce Liptál 
a o školení členů krizového štábu

- schvaluje delegování starosty obce 
Liptál na valnou hromadu společnos-
ti Vodovody a kanalizace Vsetín  a.s., 
která se uskuteční 7.6.2018

- bere na vědomí informaci o zamítnu-
tí žádosti o dotace na akci „Přestupní 
terminál Liptál“

- schvaluje 2. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2018

- bere na vědomí informace starosty o:
 - sběru nebezpečných odpadů v Lip-

tále, který proběhne dne 21.4.2018
 - zahájení provozu Pošty Partner 

od 30.4.2018 v nově zrekonstruova-
ných prostorách na adrese Liptál 81. 

Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 21 

ze dne 6. 6. 2018

ZO Liptál:
- schvaluje zápis č. 20 ze dne 

18.04.2018
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 20 ze dne 18.04.2018 
- bere na vědomí informace z jednání 

Rady obce č. 39 ze dne 16.05.2018
- schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-

tace č. D/2642/2018/KH uzavřenou 
mezi Zlínským krajem a obcí Liptál 
ve věci poskytnutí investiční dota-
ce na pořízení nové požární techni-
ky – nákup dopravního automobilu 
pro JPO V Liptál ve výši 300 tis. 
Kč a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje příkazní smlouvu me-
zi obcí Liptál a Mgr. Miroslavou 
Pilařovou, která zajistí průběh a zpra-

cování výběrového řízení na akci 
„Pořízení nové požární techniky – 
nákup dopravního automobilu“ pro 
JPO V Liptál a pověřuje starostu 
obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje zadávací dokumentaci 
na akci „Pořízení nové požární tech-
niky – nákup dopravního automobi-
lu“ pro JPO V Liptál

- schvaluje seznam vyzvaných firem 
v rámci výběrového řízení na akci 
„Pořízení nové požární techniky – 
nákup dopravního automobilu“ pro 
JPO V Liptál, kterými jsou:

 - Auto Viki a.s., Třída Tomáše Bati 
415, 763 02 Zlín

 - MAN Truck Bus CZ, Rudolfa 
Diesla 600, 250 70 Postřižín

 - KDH AUTO Truck Service s.r.o., 
Třída Tomáše Bati 258, 764 23 Zlín

- schvaluje navrženou komisi pro vý-
běrové řízení na akci „Pořízení nové 
požární techniky – nákup dopravního 
automobilu“ pro JPO V Liptál ve slo-
žení:

 - Ing. Milan Daňa
 - Ing. Ondřej Vaculík
 - Josef Fiala
 - Milan Bořuta

- schvaluje výsledky zadávacího ří-
zení na veřejnou zakázku na staveb-
ní práce zadávanou dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, s názvem „Sociální 
bydlení v obci Liptál“ a na základě 
doporučení hodnotící komise pově-
řuje starostu obce Liptál Ing. Milana 
Daňu k podpisu rozhodnutí o při-
dělení předmětné veřejné zakázky 
vítěznému uchazeči – TM Stav, spol. 
s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

- schvaluje smlouvu o dílo a záro-
veň pověřuje starostu obce Liptál 
Ing. Milana Daňu k podpisu smlouvy 
o dílo k veřejné zakázce s názvem 
„Sociální bydlení v obci Liptál“ 
ve výši 14.109.853,- Kč bez DPH

- schvaluje příkazní smlouvu mezi ob-
cí Liptál a Ing. Jaroslavem Holcem 
ve věci výkonu technického dozoru 
investora při realizaci akce „Sociální 
bydlení v obci Liptál“ ve výši 10 tis. 
Kč/měsíc a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí informace o omeze-
ní otevírací doby ve sběrném dvoře.

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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Počet členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Liptál stanovilo na svém 22. veřejném 

zasedání dne 25.6.2018 usnesením č. 29/22/18 počet členů 
zastupitelstva pro příští volební období na 15 členů. 

(Stejný počet, jako ve stávajícím volebním období.)

Potřebný počet podpisů voličů na peticích
z počtu obyvatel obce:
- pro nezávislé kandidáty: 4 %, nejméně 25
- pro sdružení nezávislých kandidátů: 7 %.
Výchozím údajem je počet všech obyvatel obce zveřejněný 

Českým statistickým úřadem k 1.1.2018.

Minimální počet členů 
Okrskové volební komise v Liptále

Starosta obce Liptál  stanovil  podle § 15 písm. d) zá-
kona minimální počet členů Okrskové volební komise 
v Liptále: 7 členů.

ZaPisOvateL 
Okrskové volební komise Liptál

Starosta obce Liptál jmenoval podle § 17 odst. 6 zákona zapi-

sovatelem paní Janu Vráblíkovou, zaměstnankyni OÚ Liptál.

vyhrazení ploch 
pro vylepování volebních plakátů

Starosta obce Liptál vyhrazuje podle § 30 odst. 1 záko-
na plochy na obvyklých, k tomu určených plakátovacích 
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 ob-
ce, a aby nedocházelo ke znehodnocování snahy o příjemný 
a kulturní vzhled obce.

Veškeré dostupné informace k volbám včetně termínů na-
leznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/volby.aspx
nebo na www.liptal.cz – úřední deska.

Zpracovala: Jana Vráblíková

OZNÁMeNÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Starosta obce Liptál podle zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí  (§ 29, § 15, odst. b), a podle 
zákona č. 128/2000 Sb. v  platném znění (obecní zřízení) 

o z n a m u j e

1.  volby do: Zastupitelstva obce Liptál
 se uskuteční: pátek 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 h.
  sobota 06.10.2018 od 08:00 do 14:00 h.

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

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci 
Liptál.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo-
ji totožnost a státní občanství České republiky (občanským 

průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno, § 29, § 33 

4. Právo volit do zastupitelstva obce  má občan obce 
za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který dosáhl 
věku nejméně 18 let a  je v  den voleb v  této obci přihlášen 
k  trvalému pobytu, §4

5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 33

6. Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad 
a v  den voleb okrskovou volební komisi o návštěvu volební 
komise s přenosnou volební schránkou, a to pouze v  územ-
ním obvodu volebního okrsku, § 33

7. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti, § 25, § 31, § 34

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Z obecního úřadu

ÚDaJe O NeZaMĚstNaNOsti v Liptále 
ke 28. 2. 2018

Evidovaní uchazeči:  35  (42 – únor 2018).
Podíl nezaměstnanosti:  2,9 % (3,86 %  - únor 2018).

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Malá Bystřice - 11 evidovaných uchazečů, 5,45 %,
- nejméně Kladeruby -  2 evidovaní uchazeči, 0,71 %. 
 (Zdroj: Úřad práce)
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výsledky doplňovacích voleb 
do senátu Parlamentu ČR 2018 - Liptál

Pořadí 
podle 
hlasů

Název strany Za stranu
vylosované 

číslo 
kandidáta

Počet 
získaných 

hlasů

1. Ing. Tomáš Goláň SENÁTOR 21 4 48

2. Aleš Fuksa ČPS 3 18

3. Michaela Blahová KDU-ČSL 6 11

4. Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. ANO 2011 7 11

5. Radomír Rafaja KSČM 9 4

6. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, Ph.D., MBA Česká Suverenita 1 3

7. MUDr. Radim Jünger ČSSD 2 3

8. MUDr. Miroslav Adámek Starostové a nezávislí 8 3

9. MUDr. Lubomír Nečas Strana práv občanů 5 1

CeLKeM 102

Pořadí 
podle 
hlasů

Název strany Za stranu
vylosované 

číslo 
kandidáta

Počet 
získaných 

hlasů

1. Ing. Tomáš Goláň SENÁTOR 21 4 52

2. Michaela Blahová KDU-ČSL 6 17

CeLKeM 69

Zpracovala: Monika Valchářová, OÚ Liptál.

(Zákon č. 247/1995  Sb. o volbách do Parlamentu ČR)

i. kolo - 18. a 19.5.2018

ii. kolo – 25. a 26.5.2018

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ – MUDr. Hana Garlíková

2.7.-6.7.2018  DOVOLENÁ
20.8.-24.8.2018  DOVOLENÁ

V době  prázdnin se v PONDĚLÍ a v PÁTEK v LIPTÁLE  NEORDINUJE.
Zastupující lékaře  Dr. Stejskala a Dr. Dvořákovou vyhledejte jen v neodkladných 

záležitostech v době určené pro nemocné 7-10 hod.
Zastupující lékaři NEPOTVRZUJÍ posudky na TÁBOR!

Počet voličů v obci Liptál: 1 222 voličů
K volbám se dostavilo 
(vydané úřední obálky):   104 voličů

Účast v procentech: 8,51 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 104 obálek
Počet platných hlasů: 102 hlasů

Počet voličů v obci Liptál: 1 222 voličů
K volbám se dostavilo 
(vydané úřední obálky):   69 voličů

Účast v procentech: 5,6 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 69 obálek
Počet platných hlasů: 69 hlasů
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OBeC Liptál
Zastupitelstvo obce Liptál

Obecně závazná vyhláška obce Liptál č. 1/2018
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z ne-
movitostí    

Zastupitelstvo obce Liptál se na svém zasedání dne 
25.06.2018, usnesením č. 24/22/18 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze 

dne 30.06.2008 o stanovení místního koeficientu pro výpo-
čet daně z nemovitostí. 

Čl. 2 Účinnost
  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 

patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Milan Daňa, starosta, v.r.

Obec Liptál podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 

katastrální pracoviště Vsetín (dále jen katastrální úřad) č.j. 
RO-4/2018-810, že v katastrálním území Liptál obce Liptál 
bude dne 1.6.2018 zahájena

revize katastru nemovitostí
a potrvá přibližně do 31.5.2020.

vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území 
a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vy-
plývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, 
zejména povinnost

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání 
nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne 
jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, 
nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné stát-
ní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné lis-
tiny pro zápis do katastru

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době 
revize možné po předchozí domluvě obvykle na katast-
rálním úřadě, v pracovních dnech pondělí, středa a pátek, 
v úředních hodinách katastrálního úřadu. Telefonní číslo 
na podatelnu katastrálního úřadu je 571 428 095.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů 
katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných přípa-
dech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi 

splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve 
nestalo.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pra-
covníci (dále jen ”oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a dopl-
nění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále 
jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném 
rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit jen se 
souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. 
Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním 
průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může 
ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné oso-
by před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlast-
níka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení země-
měřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom 
jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání 
nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbyt-
ném rozsahu provádět na vlastní náklady nutné úpravy terénu, 
oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým 
činnostem včetně využívání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník ne-
movitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění 
měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co 
by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými 
nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí 
měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku 
zeměměřictví a může za to být pokutován.

Dopis KÚ pro ZK, Katastrální pracoviště Vsetín ze dne 
28.3.2018

Na posledním veřejném zasedání Zastupitelstva obce 
Liptál došlo ke zrušení obecně závazné vyhlášky, která sta-
novovala místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. 
Tím dojde ke snížení místního koeficientu z hodnoty 2,0 
na 1,0. O tomto kroku se uvažovalo již velmi dlouho a díky 
zvýšení přísnosti finančních úřadů při výpočtu daně z ne-
movitosti, jsme se rozhodli tento zvýšený koeficient zrušit. 
Tím se opět vrátíme na původní výpočty před rok 2008. 

Místní koeficient se do výše daně promítne od roku 2019. 
Upozorňuji, že není potřeba podávat nové daňové přiznání, 
vámi placenou částku vám automaticky přepočítá finanční 
úřad a většině z Vás přijde v květnu příštího roku složenka 
s nižší částkou.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
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K problematice studánek jsem se do-
stal náhodou a to když jsem četl kapito-
lu „U počátku vod“ v knize „Kopřivné 
I“ od Akad. arch. Jana Čančíka. V této 
části knihy se autor zabýval mapová-
ním studánek v Kopřivném a také pra-
menu potoka Rokytenky. Velice se mi 
tato myšlenka líbí, a proto bych Vás 
chtěl požádat o informace o studán-
kách na území obce Liptál a rozšířit to-
to mapování o celý náš katastr. Voda je 
totiž základem života a problematika 
nedostatku vody hýbá celým světem. 
Prvním cílem je zmapovat studánky 
a potom v případě zájmu vlastníka 
tyto drobné stavby zrekonstruovat dle 

informace pro včelaře

stavba bytů v bývalé MŠ je již zahájena

Mapování studánek v naší obci 

Krajská veterinární správa Státní ve-
terinární správy pro Zlínský kraj podle 
veterinárního zákona vydala v uply-
nulém období několik dalších nařízení 
– mimořádných veterinárních opatření 
k zajištění ochrany zdravých chovů 
včel před nebezpečnou nákazou – mo-
rem včelího plodu. 

Tato nařízení jsou závazná pro všech-
ny chovatele včel s chovy včel umís-
těných na vyjmenovaných  katastrál-
ních územích a ochranných pásmech, 
a to bez ohledu, zda jsou organizovaní 

v Českém svazu včelařů nebo v jiné 
organizaci nebo neorganizovaní. 

Jelikož  není  možné  zveřejňovat 
ve  zpravodaji  celá  znění  uvedených 
Nařízení,  přinášíme  chovatelům  včel 
tento  přehled.  Nařízení  jsou  průběžně 
zveřejňována  na  úřední  desce  a  úplný 
text  naleznete  na    elektronické  úřední 
desce www.liptal.cz,  na  webu  Krajské 
veterinární  správy  pro  Zlínský  kraj, 
jsou dispozici na obecním úřadě, nebo 
Vám  je  můžeme  na  požádání  zaslat 
emailem.

Tak po dlouhém vyřizování všech 
možných povolení a po realizaci výbě-
rového řízení máme konečně zhotovite-
le. Jelikož se jedná o finančně náročný 
projekt, byla délka výběrového řízení 
podstatně delší než u jiných menších 
projektů. Zákon o veřejných zakáz-
kách je totiž v těchto případech velmi 
přísný. 

Dne 7.6.2018 jsem tedy konečně mo-
hl podepsat smlouvu o dílo z vítěz-
ným uchazečem a to firmou TM Stav 
spol. s.r.o. Nyní jsou práce již v plném 
proudu a do konce roku bychom rádi 
měli vše hotové. Tímto projektem bude 
zrealizováno 8 nových bytů, budova 
dostane novou fasádu a nová okna, 
bude zde také zrealizován nový výtah 
a před budovou bude vybudováno nové 
parkoviště. I v přilehlé zahradě nastane 
několik změn. Jen pro rekapitulaci se 
jedná o projekt ve výši cca 16 mil. Kč 
a obec na tento projekt získala dotaci 

ve výši cca 12,5 mil. Kč. Zbylé náklady 
budou hrazeny z rozpočtu obce, kde je 
tato výše prostředků alokována. Jelikož 
již máme také opravenou budovu poš-
ty, je objekt bývalé mateřské školy 
posledním neopraveným objektem. 
Po dokončení tohoto projektu budou 
všechny budovy ve vlastnictví obce 

po rekonstrukci. Jak již bylo několikrát 
psáno, tak na obecním úřadě je již nyní 
připraven pořadník uchazečů o bydlení, 
proto kdo máte o byty zájem, přijďte se 
do tohoto seznamu zapsat.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Je to toto nařízení:
- č. j. SVS/2018/067559-Z ze dne 

4.6.2018 – ukončení mimořádných ve-
terinárních opatření nařízených k zame-
zení šíření nebezpečné nákazy – moru 
včelího plodu v území Zlínského kraje. 
(OÚ-220/2018.)

Dne 7.2.2018 byla ve sbírce záko-
nů publikována pod č. 18/2018 sb. 
vyhláška o veterinárních požadav-
cích na chov včel a včelstev a o změ-
ně některých souvisejících vyhlášek, 
v plném znění. Účinnost nabyla dnem 
22.2.2018.

Zpracovala Jana Vráblíková
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Z obecního úřadu

historie. Tam kde studánky jsou, bý-
vají ozdobou i užitkem. Na obráz-
cích můžete vidět krásně obnovenou 
a udržovanou „mléčnou studánku“ 
u Čančíků. Na druhém obrázku je vi-

dět studánka pod hřebenem Kopřivné 
pod Flajšingrem, která bude vyčištěna 
a také opravena. Budu velmi rád po-
kud mi tyto informace předáte osobně 
nebo třeba zašlete na email starosta@

liptal.cz. Je přece potřeba zachovat 
tyto „stavby“ i našim dětem.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Jelikož kulturních akcí není nikdy 
dost a fotbalu už vůbec ne, rozhod-
li jsme se uspořádat fotbalové utká-
ní „Na Rovné“, kousek od hřebenu 
Kopřivné. Nejedná se o novou akci, ale 
pouze o připomenutí historie této části 
obce, kde se před pár desítky let začal 
hrát fotbal. A dokonce prý byli lepší 
fotbalisté, než ti co hráli v dědině, ale to 
bohužel vzhledem ke svému věku ne-
mohu posoudit. Pokud ale na tuto akci 
zavítáte, tak se to určitě dozvíte. Akce 
se uskuteční v sobotu 1. září od 15:00 
hod., kdy se o slavnostní výkop posta-
rají naší nejmladší fotbalisté z mladší 
přípravky. Poté změří své síly i ti starší 
pánové. 

Na akci bude pro Vás připraven gu-
láš a budou se také opékat špekáčky. 
Samozřejmostí bude čepované pivo. 
Nezapomněli jsme ani na hudbu, kte-
rá vám bude hrát k tanci i poslechu. 

Nebojte se,  ani do kopce nebudete mu-
set jít pěšky, v chatovišti bude pro Vás 
připraveno traktorové taxi, které vás 
pohodlně doveze až na hřeben. Přijďte 

se podívat na toto krásné místo a také 
zavzpomínat na staré časy a kamarády.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Fotbal Na Rovné

Fotbalisté Na Rovné v roce 1975. 
Spodní řada zleva: Jaroslav Zgarba, Ladislav Bařina, Karel Vychopeň, Vladimír Vaculík (ležící), Jan Mika, Pavel Hnátek, 
Milan Daňa,  Jan Daňa.  Stojící  zleva:   Alois Čala  (Všemina),  Jiří Měrka, Karel  Šťastný, Milan  Jančina,  Jaroslav Daňa, 
Lubomír Zgarba (Lhota), František Vráblík (Lhota), Radomír Kovář, Jiří Smilek, Zdeněk Kleska.
Fotografie poskytl Akad. arch. Jan Čančík. Děkujeme.
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Likvidace bioodpadu

Původně se v křesťanské Evropě sou-
středil společenský život včetně kome-
diantů ke dni zasvěcení kostela nebo 
v den svátku jejich patrona. U nás je tím-
to patronem svatý Archanděl Michael 
a proto je v Liptále pouť na konci září. 
I když je Liptál výrazně evangelickou 
obcí myslím si, že by bylo škoda ne-
udělat dětem radost a nedoplnit pouť 
o dnešní „komedianty“. Je to již velmi 
mnoho let, kdy byly v Liptále kolotoče 
a letos bych to rád změnil. 

Po dohodě s katolickou farnos-
tí se letošní pouť uskuteční v neděli 
30.9.2018 a bude také doplněna o ko-
lotoče. O přesném umístění kolotočů je 
sice ještě vedena debata, ale s největ-
ší pravděpodobností boudou kolotoče 

umístěny uprostřed obce u katolického 
kostela. Tímto by mohla být znovu ob-
novena tradice, na kterou se již trochu 

zapomnělo. Všichni jste srdečně zváni.  
Ing. Milan Daňa

starosta obce Liptál

Letos pouť s kolotoči i v Liptále

OBEc LiPTÁL HLEDÁ BRiGÁDNÍky Na čERVENEc a sRPEN

Hlavní náplní by byly především čištění a nátěry zábradlí.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě Liptál.

Mzda 70 kč/hod.

Nové reklamní předměty Liptál
Všem zájemcům z řad místních ob-

čanů i hostů a návštěvníků Liptálu 
oznamujeme, že v roce 2018 jsou k dis-
pozici nové reklamní předměty – viz 
foto. Jedná se o:

- kulaté placky na připnutí se znakem 
a názvem Liptál, modro-bílé prove-
dení, pr. 44 mm

- kulaté magnety se znakem a názvem 
Liptál, modro-bílé provedení, pr. 
58 mm

- kulaté magnety se znakem a názvem 
Liptál, červeno-modro-bílé provede-
ní, pr. 58 mm

- obdélníkové magnety – „Mít se kam 
vracet“ - barevný letecký pohled 
na střed obce, 78x54 mm

- obdélníkové magnety – „Mít se kam 
vracet“ - barevný pohled na park 
a budovu OÚ, 78x54 mm. 

(jv)
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Nové pódium v amfiteátru

Poděkování paní evě Krausové

Jak jsem již psal minule nebo jste 
mohli vidět na vlastní oči, Obec se 
pustila do celkové rekonstrukce hlav-
ního podia v amfiteátru. Díky panu 
Janu Mrnuštíkovi (Liptál 251) je dnes 

podium již skoro hotové a nyní nás 
ještě čeká položit kamennou dlažbu 
v zadní části podia a znovu postavit 
„zástěny“. Zajímavou akci bylo také 
sundání střechy nad podiem, která také 

Paní Eva Krausová nastoupila 
do Mateřské školy Liptál v roce 1976 
na pozici učitelky a poté se v roce 
1990 se stala ředitelkou. Během těchto 
dlouhých let se výrazně podílela na ži-
votě v naší obci. Jako paní učitelka 
vychovala mnoho z nás. Podařilo se 
jí zrealizovat mnoho projektů a uspo-
řádat mnoho akcí. Díky paní ředitelce 
se i vloni podařilo bez sebemenších 
problémů přestěhovat mateřskou školu 
ze staré budovy do nových prostor. 
Nyní po dlouhých 28 letech ve funkci 
ředitelky se s naší mateřskou školou 
loučí. Rád bych jí tímto velmi podě-
koval za práci, kterou pro naši školku 
i obec udělala a přeji ji mnoho úspěchů 
v další etapě života, hodně spokojenosti 
a samozřejmě pevné zdraví. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

bude kompletně opravena. Na letošních 
Liptálských slavnostech bychom se již 
rádi pochlubili úplně novým podiem. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ – MUDr. Hana Blanarčíková

2.7.-4.7.2018  DOVOLENÁ (5.7. a 6.7. svátek)
19.7.-30.7.2018  DOVOLENÁ

V době  od 25.6. až 29.6.2018 – omezený provoz.
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Dětský domov a Základní škola Liptál 
- i v tomto školském zařízení došlo 
z důvodu odchodu do důchodu ke změ-
ně na pozici ředitele. Paní Mgr. Eva 
Žůrková pracovala v Dětském domově 
Liptál od roku 1981 a od roku 2005 za-
čala vykonávat funkci ředitelky. I tady 
odchází výrazná osobnost liptálského 
života. 

Paní ředitelce patří velké díky 
za bezproblémovou spolupráci a také 
za dlouholetou starost o Dětský domov 
v Liptále. Přeji ji mnoho úspěchů v dal-
ších letech, hodně spokojenosti a také 
zdraví. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Tak už i tento projekt je za námi. 
Objekt č.p. 81 prošel celkovou rekon-
strukcí. Před pár lety jsem plánoval 
pouze zateplení a výměnu oken, ale 
nakonec jsme se pustili i do interiérů 
a objekt se změnil k nepoznání. Nyní 
už jsou vysázeny i „kytičky“ a fasádu 

zkrášlily 3D nápisy. Pošta i informační 
centrum dostalo konečně pěkné zázemí. 
Poslední práce kolem této stavby budou 
probíhat na podzim, kdy bude vybudo-
váno parkoviště za objektem.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Poděkování paní evě Žůrkové

Dům služeb Liptál v novém kabátě

OtevÍRaCÍ DOBa
Pošta Partner Informační centrum Sběrna prádla

pondělí 8.00 – 11.30   13.00 – 16.00 8.00 – 11.30   13.00 – 16.00 -

úterý 8.00 – 11.30   13.00 – 16.00 - 8.00 – 9.00

středa 8.00 – 11.30   13.00 – 16.00 8.00 – 11.30   13.00 – 16.00 -

čtvrtek 8.00 – 11.30   13.00 – 16.00 - -

pátek 8.00 – 11.30   13.00 – 16.00 - -
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I v této oblasti jsme konečně zahá-
jili práce. Po mnoholeté přípravě se 
konečně rozjel projekt, který má za cíl 
zrekonstruovat koryto potoka od au-
tobusové točny Na Špici po rozcestí 
do Kopřivného nebo Háje. Práce směle 
probíhají a na podzim tohoto roku by 
mělo být vše dokončené. 

Velkým problémem nejen našeho 
potoka je malé množství protékající 
vody, a tím se zvyšuje množství usa-
zeného sedimentu. I tady se koneč-
ně podařilo spustit první etapu čištění 
koryta a to od evangelického kostela 
po budovu bývalého čalounictví a ještě 
kousek u autobusové točny Na Špici. 
Pořád se také připravuje velký projekt 
v Dolansku Na Korábku, ale jelikož se 
jedná o mnoha milionový projekt, tak se 
jeho realizace stále posouvá. Doufám, 
že již příští rok práce začnou a tato část 
potoka bude zrekonstruována a také zde 
bude postavena nová opěrná zeď. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Práce na potoku Rokytenka
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vítání občánků

Konkurs na nového zaměstnance Obce Liptál

Děvětsil – domácí hospic

Další vítání občánků připravujeme 
na neděli 19. srpna 2018 ve 14:30 
hodin. 

Uskuteční se ve velké zasedací míst-
nosti Obecního úřadu v Liptále.

Prosíme všechny rodiče nově naro-
zených dětí, pokud tak ještě neučinili, 
aby je nám přišli s rodným listem 
přihlásit. 

Prozatím evidujeme tyto narozené 
občánky, kteří se dosud vítání nezú-
častnili: Koláčková  Vivian,  Nikolén 
Matěj,  Čejka  Filip,  Mikulcová 
Barbora,  Zajíček  Patrik,  Vaculíková 
Adéla,  Daňová  Edita,  Hodoňová 
Rozálie, Schicho Marek.

Jana Vráblíková

Jelikož se Obec rozhodla rozšířit svou 
podnikatelskou činnost o práci s dřevní 
hmotou, vyzývám všechny zájemce, 
aby se přihlásili do konkursního řízení 
na nového zaměstnance obce Liptál. 

Hledáme zaměstnance (muže) 
na hlavní pracovní poměr na pozici 

dělník. Pracovní náplň bude především 
spočívat v práci se dřevní hmotou, ale 
také v opravách a údržbě obecních bu-
dov a zařízení, v údržbě veřejného pro-
stranství a ve správcovství majetku ob-
ce. V případě zájmu, Vám budou bližší 
informace podány na obecním úřadě. 

Jedním ze základních požadavků je 
řidičský průkaz skupiny B a T. Zájemci 
si mohou nejpozději do 17. srpna 2018 
podat žádost na Obecní úřad Liptál 
včetně životopisu.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

„Dej mi klid, abych přijal, co nemohu 
změnit.  Dej  mi  odvahu,  abych  změnil, 
co změnit mohu.“

Reinhold Niebuhr

Posláním domácího hospice Devětsil 
je umožnit osobám v terminálním sta-
diu onemocnění prožít poslední dny ži-
vota doma v rodinném kruhu a známém 
prostředí. Současně zachovat v maxi-
mální možné míře co nejvyšší kvalitu 
života. Zároveň poskytnout pečujícím 
osobám všestrannou podporu, pomoc 
a odpočinek.

Nabízíme všestrannou podporu a po-
moc v oblasti zdravotní, sociální, psy-
chické i duchovní:
- zaškolení rodiny v péči o nemocné-

ho
- ošetřovatelskou a pečovatelskou 

službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
(formou návštěv a pohotovostí)

- návštěvy lékaře, psychologa a du-
chovního v domácím prostředí ne-
mocného

- péči, která je zaměřena na účinné 
tišení bolesti a zmírnění příznaků 
nemoci

- zapůjčení zdravotních pomůcek a pří-
strojů (elektrické polohovací postele, 
invalidní vozíky, toaletní křesla, od-
sávačky, lineární dávkovač, oxygene-
rátor, …)

- i Vy potřebujete odpočinek nebo si 
vyřídit osobní záležitosti. Pečovatelky 
terénní odlehčovací služby se po do-
mluvenou dobu postarají o Vašeho 
blízkého v jeho domácím prostředí.

více informací:
Devětsil – vedoucí: 731 640 764
Sociální pracovnice: 737 266 987
Sídlo: Smetanova 1484 (věžový dům 
7. patro)
E-mail: devetsil@diakonie.cz

I naše obec se v sobotu 14.4.2018 za-
pojila do projektu „Ukliďme svět, ukliď-
me Česko“ a pustili jsme se do sbírání 
odpadků podél cest a potoků. Především 
díky všem složkám působícím v obci se 
sešlo přibližně stopadesát dobrovolníků 
včetně dětí. Tímto velkým počtem lidí 
jsme mohli pokrýt téměř celé území 
naší obce. Po krátké ranní debatě se 
skupinky dobrovolníků rozešly do te-
rénu na předem určená místa a úklid 
mohl začít. Pravděpodobně nejvíce od-
padků bylo opět podél hlavní silnice, 
kde neukáznění řidiči vyhazují z oken 
aut všechno možné. Po pár hodinách 
se dobrovolníci pomalu začínali vracet 
ke kulturnímu zařízení, kde byl pro 
ně jako poděkování připraven guláš 
a pivo. Díky těmto všem těmto lidem 
se nasbíralo cca 3,5 tuny odpadu. Za to 
Vám patří velké poděkování. Díky Vám 
je naše příroda zase o trochu čistější.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Napsali nám: „Posíláme fotodokumentaci z akce "Ukliďme si Liptál“. Posbírali 
jsme pytel plastů, tašku skleněných lahví něco plechovek od nápojů a jeden plecho-
vý nočník.J“ Účastníci z Baťkové - p. Katnar a ze Zakončin manželé Kotišovi.

www.diakonievsetin.cz/devetsil-do-
maci-hospic/  

Z letáku Devětsilu, 5/2018, 
vybrala Jana Vráblíková

Uklidili jsme si naši obec



Liptálský zpravodaj 2/2018  13

Množství odpadu, které naše obec 

v roce 2017 vytřídila a předala k dal-

šímu využití Autorizované společnosti 

EKO-KOM, a.s. činí 141,488 tun.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvede-

ny výsledky za rok 2017, kterých jsme 

dosáhli v naší obci: 

Osvědčení 
o úspoře emisí
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Cílem realizace projektu sběrného 
dvora v obci Liptál bylo zvýšení moti-
vace k třídění odpadů z našich domác-
ností, protože odpad se stává celosvě-
tovým problémem. Ke zvýšení vašeho 
komfortu při třídění, měla taky slou-
žit neomezená otvírací doba sběrného 
dvora. Tím jsme vám chtěli co nejvíce 
usnadnit přístup k nádobám na tříděný 
odpad a co nejméně vás omezovat. 

Bohužel pozitivní dopad je jen čás-
tečný a sběrný dvůr je stále přetěžován 
odpadem, který tam nemá co dělat. 
Dalším problémem je také umístění 
odpadů do špatných nádob. Tím se 
zvyšuje množství komunálního odpa-
du. Posledním velkým nešvarem je, že 
do sběrného dvora dováží odpad také 
občané z okolních obcí. Toto vše má 
za následek stále se zvyšující náklady 
za likvidaci odpadu. Cílem je, abychom 
předešli tomu, že by se musel zvýšit po-
platek za popelnice, který nyní platíme 
ve výši 300 Kč/osobu/rok. 

Z těchto důvodů bude v nejbližší do-
bě sběrný dvůr uzavřen a bude otevřen 
jen v určitou dobu a to s obsluhou. 
Pracovník sběrného dvora bude přive-
zený odpad evidovat a bude přebírat 
pouze odpad, který tam patří. Dále 
bude přebírat odpad pouze od občanů 
obce Liptál. Největší omezení bude 
v převzetí velkoobjemových odpadů, 
na které není náš dvůr navržen. Na li-
kvidaci tohoto odpadu je primárně 
určen dvakrát ročně konaný svoz vel-

koobjemových a nebezpečných odpa-
dů. Další omezení se týká odpadů ze 
stavební činnosti. Příkladem může být 
třeba výměna oken v rodinném domě. 
Tato stará okna nebude možné odevzdat 
a musí být zlikvidovány například fir-
mou, která dodává okna nová. 

Otvírací doba sběrného dvora bude 
v úterý a ve čtvrtek odpoledne a v so-
botu dopoledne. V jiné dny nebude 
možné odpad odevzdat. Upozorňuji, 
že všechen odpad, který bude pone-
chán za branou sběrného dvora, bude 
na základě kamerového systému vrácen 
majiteli. Není přece možné nechat od-
pad jen tak někde za branou. Je potřeba 
dodržovat alespoň nějaká pravidla. Je 
sice škoda, že ti slušní a zodpovědní 
občané musí trpět za ty ostatní, ale 
bohužel v tomto případě to nejde jinak 

vyřešit. Věřím, že si na otevírací dobu 
zvyknete a vše se vrátí do původně dob-
ře zajetých kolejí.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

sběrný dvůr bude uzavřen
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Operační program Životního prostředí 
opět vypsal výzvu na projekty, které 
se zabývají odpadovým hospodářstvím. 
Sběrný dvůr již sice máme, ale nyní 
bychom rádi vybudovali místo, které 
bude sloužit jako zázemí pracovních 
strojů obce. V poslední době totiž přiby-
lo několik strojů a nyní je problém, kde 
tyto mechanizmy parkovat. Například 
traktor i zametací vůz má dnes již tolik 
příslušenství, že se do obecních garáží 
nevlezou. Dalším úbytek parkovacího 
místa nastane již na podzim, protože 
v garáži u hasičské zbrojnice bude umís-
těna úplně nová hasičská dodávka. 

Dalším využitím tohoto nového dvo-
ra bude uskladnění materiálu na zimní 
posyp komunikací, protože nyní není 
„kamínek“ kde skladovat. Naopak toto 
místo nebude určeno pro svoz a uklá-
dání odpadů. K tomu bude stále určen 
pouze stávající sběrný dvůr u hasičské 
zbrojnice. Největším problém bylo najít 

vhodnou lokalitu, protože vhodných 
pozemků ve vlastnictví obce je velice 
málo. Po dlouhém hledání jsme se na-
konec rozhodli, že tento dvůr umístíme 
na konci Sadové ulice, kde bude vý-
stavba dvora nejvhodnější. Od tohoto 

projektu si slibuji vybudování nového 
zázemí pro potřeby obecního úřadu 
a umístění pracovních strojů na jednom 
místě.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

sběrný dvůr Liptál – ii. etapa

svoz odpadu v obci Liptál v roce - 2018
NetŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPaD – POPeLNiCe - 

PYtLe černá barva (paseky)

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

* 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

PaPÍR – modré pytle a modré kontejnery
* 2.7. * 30.7. * 27.8. * 24.9. * 22.10. * 19.11. * 17.12.2018

PLastY – žluté pytle a žluté kontejnery
* 16.7. * 13.8. * 10.9. * 8.10. * 5.11. * 3.12. * 29.12.2018 

NÁPOJOvÉ KaRtONY - tetra Pack - oranžové pytle 
nebo popelnice s oranžovou nálepkou

Oranžové pytle jsou odváženy zároveň se svozem plastů.

sKLO - zelené kontejnery „zvon“
* 30.7.* 27.8. * 24.9.* 29.10. * 26.11. * 27.12.2018

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BiOODPaD – hnědé kontejnery
* 12.7. * 26.7. * 9.8. * 23.8. * 6.9. * 20.9. * 4.10. * 18.10. 

* 1.11. * 15.11. * 30.11.2018

eLeKtROZaŘÍZeNÍ, BateRie, tONeRY 
- nádoby umístěny na OÚ Liptál
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BYtOvÝ teXtiL, ODĚvY, OBUv, HRaČKY 
– bílý kontejner

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

OsvĚtLOvaCÍ ZaŘÍZeNÍ 
- sběrná nádoba eKOLaMP

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

POtRaviNÁŘsKÉ OLeJe a tUKY 
– zelené nádoby označené nálepkou

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Děkujeme, že třídíte odpad. Má to smysl.

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

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění od-
padů v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, 
kteří vám rádi pomohou.
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Pozvánka na iv. LiPtÁLsKÝ GULÁŠFest
Rok utekl jako voda a zase se blí-

ží pravidelné prázdninové akce, mezi 
které patří už i tradiční, v pořadí IV. 
LIPTÁLSKÝ GULÁŠFEST. Letos je 
akce naplánována na sobotu 11.8.2018 
v Přírodním kulturním areálu 
v Liptále. 

Tímto zveme všechny občany, aby při-
šli ochutnat vynikající guláše liptalských 
mistrů za doprovodu místních hudebních 
skupin a to dechové hudby „Liptalanka“ 
a hudební skupiny „1+1“. 

Pokud je mezi vámi čtenáři 
Liptalan, který by chtěl předvést své 

kuchařské umění ve vaření guláše, 
tak se určitě neváhejte nejpozději 
do 31.7.2018 přihlásit osobně ne-
bo telefonicky na čísle 571 438 074  
na Obecním úřadě Liptál.

Ing. Ondřej Vaculík
          místostarosta obce Liptál
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Z Obecní knihovny Liptál

V naší knihovně proběhlo tradiční Pasování prvňáčků 
za čtenáře – ochránce knih ve středu 23. května 2018. 
Pasování se zúčastnili žáci první třídy ZŠ Liptál s paní učitel-
kou, víla Knihomilka, rytíř Martin a paní knihovnice. 

Po krátkém přivítání v knihovně děti všem předvedly, že už 
umí poznávat písmena a dobře znají pohádky, když zodpově-
děly víle několik záludných otázek ze znalostí pohádkových 
hrdinů. Poté všichni zúčastnění pronesli nahlas slib ochránců 
knih, pak následovalo samotné pasování. Každý ochránce 
byl pasován opravdovým mečem rytíře Martina a dostal 
Pasovací diplom, knížku První čtení a přihlášku čtenáře 
do knihovny v Liptále.

Na závěr víla Knihomilka přečetla dětem pohádku a ty 
slíbily, že budou knihovnu navštěvovat i nadále.

Ráda bych tímto chtěla poděkovat pracovníkům Masarykovy 
veřejné knihovny ve Vsetíně za pomoc při Pasování prvňáč-
ků a věříme, že nově pasovaní čtenáři – ochránci knih budou 
navštěvovat naši knihovnu co nejčastěji.

Na druhé fotografii žáci IV. třídy při návštěvě knihovny.

Nově máme k zapůjčení 6 nových deskových her 
od aLBi:

- Velbloudí dostihy na cestách
- Neobvyklí podezřelí
- Ominoes: Kostky bohů
- Ostrov Skye
- Costa Rica
- X bere

Hry půjčujeme dětem v doprovodu rodičů, vratná záloha 
za vypůjčení hry – 200 Kč.

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz

OtevÍRaCÍ DOBa:
STŘEDA 15 – 17 HOD
PÁTEK 15 – 17 HOD
Alena Malčíková, knihovnice, vč. foto

OBeCNÍ KNiHOvNa / sBĚRNa PRÁDLa
ZavŘeNO 5.7. – 15.7.2018

(dovolená)

Pasování prvňáčků za čtenáře knihovny
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Kultura

PLÁN  ZNÁMÝCH  aKCÍ  v LiPtÁLe
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 
Zumba dospělí
Jagāri (vikingská skupina) – přes zimu
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.

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

20.07. pá Soukromá akce Gebauerová I., Vsetín KZ

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, sk.1+1 15:00 Obec Liptál KA

19.08. ne Vítání občánků 14:30 Obec Liptál VZM

22.08.
až
27.08.

st
-
po

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

FS Lipta Liptál
Obec Liptál, 
ZUŠ Morava, 
MS Brdisko

KZ
KA
Obec

01.09. so Fotbal Na Rovné 15:00 Obec Liptál, občané pasek Na Rovné

22.09. so Ve stopě Zlínské šestidenní 11:30-13:00 K. Zámečník, H. Lhota
od Všeminy 
po červ.
t u r. z n a č c e 
na Janišov

30.09. ne Pouť – tentokrát s kolotoči ŘK farnost, Obec Liptál u ŘK kostela
11.10.
až
28.10.

čt
až
ne Výstava Reformace v českých zemích ČCE Liptál ČCE Liptál

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 stro-
mu a betlému se zpíváním koled 16:30 SRPŠ Liptál, ZŠ, MŠ, 

Obec Liptál Před OÚ

02.12. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a OÚ 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



Liptálský zpravodaj 2/2018  19

ve stopě Zlínské šestidenní

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 – Přirodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál, TJ – areál 
TJ – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz a www.planujvylety.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět 
co nejširší okruh lidí, získáte tak reklamu. Zasílejte proto plakáty, pozvánky, atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném 
předstihu zveřejňovány. 

Dále prosíme všechny vedoucí souborů a složek, aby sledovali aktualizovaný plán akcí na webových stránkách obce 
a podle toho si plánovali zkoušky v kulturním zařízení. Někdy totiž může dojít k překrytí termínů zkoušek a mimořádných 
akcí, kterým jsme nuceni dát přednost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.     
Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz

akce je plánována na sobotu 
22.9.2018. 

Projíždět bude cca 70 účastníků 
po účelové komunikaci od Všeminy 
po červené turistické značce, po kte-
ré budou dál pokračovat přes katas-
tr Liptálu na Janišov (Na Hranici 
– Kopřivná – Geržičky – Baťková – 
Chléviska – Na Lánici, atd., viz přilo-
žená mapa) v čase od 11:30 do 13:00 
hodin.

Tato vzpomínková akce historic-
ky navazuje na mezinárodní motocy-
klové soutěže konané v letech 1947 
- 1959 v tehdejším Gottwaldově 
a z části opisuje jejich původní eta-
py.  Jde o ORIENTAČNÍ JÍZDU 
HISTORICKÝCH  MOTOCYKLŮ  
JAWA a ČZ do r. v. 1972, s nízkou hla-
dinou hlučnosti, které budou řídit jezdci 
ve věku od 18 do 80 let. V terénních 
úsecích bude nastavena průměrná rych-

lost 20 km/h, kterou jezdec nesmí pře-
kročit, jinak dojde k jeho diskvalifikaci 
ze soutěže. Mimo terén musí soutěžící 
dodržovat pravidla silničního provo-
zu. NEJEDNÁ SE O RYCHLOSTNÍ 
ZÁVOD!

Touto akcí chtějí pořadatelé vzpome-
nout na již zašlou slávu našich strojů 
a jezdců, která doposud nebyla překo-
naná jak ve vítězství značek, tak v po-
čtu získaných trofejí.

Jménem všech organizátorů 
Karel Zámečník,  Horní Lhota 

Červen 2018
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společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ČERVENEC – SRPEN - ZÁŘÍ 2018

60 let
červenec Skalický Jaroslav, Střed
  Marečková Eliška, Na Špici
  Gerža Zdeněk, Háj
srpen  Mrlina Zdeněk, Hořansko
září  Valchář Josef, Lůžko

65 let
červenec Vaculíková Eva, Hořansko
  Kotišová Danuše, Háj
srpen  Budilová  Božena, Na Špici
  Chmelař Pavel, Hořansko
září  Šťastná Dagmar, Hořansko
  Mrlina Josef, Pod Hranicí

70 let
červenec Mikulcová Ludmila, Kopřivné
srpen  Geržová Marie, Dolansko

75 let
červenec Smilek Petr, Dolansko
září  Davídek František, Na Hranici

80 let
červenec Tomanová Ludmila, Helštýn 
srpen  Hrbáčková Věra, Dolansko
  Šťastný Jan, Hořansko
září  Valčíková Anežka, Na Špici

81 let
srpen  Mrnuštíková Růžena, Dolansko
září  Kovařčíková Jiřina, Na Špici

82 let
červenec Žůrková Mária, Dolansko
  Vaculík Jan, Na Špici
září  Čala Antonín, Střed
  Fendrychová Věra, Dolansko
85 let
červenec Tataláková Anna, Dolansko
srpen  Obadal Karel, Dolansko
září  Smilková Jarmila, Dolansko

86 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

88 let
srpen  Dědek Viktor, Střed

89 let
červenec Jenčo-Kokošová Anna, Střed

  Šimarová Rut, Dolansko

90 let
červenec Pustějovská  Zdenka, Hořansko

92 let
září  Smilková Blanka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚMRtÍ
červen Řezník Petr, Dolansko

NaROZeNi
prosinec 2017 Koláčková Vivian, Střed
duben 2018 Daňová Edita, Na Špici
květen  Hodoňová Rozálie, Zápačí
 Schicho Marek, Na Špici

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘiHLÁŠeNi 
duben  Švec Otakar, Na Hranici
 Špička Antonín, Střed
 Schicho Michaela, Na Špici
květen  Geržová Veronika, Háj
červen  Černobila Stanislav, Dolansko

ODHLÁŠeNi 
duben  Tichý Jan, Hořansko
 Lažanský Lukáš, Střed
květen Černobila David, Černobila Jan, 

Dolansko
červen                 Kostková Ivana, Hořansko

sŇatKY
duben Vychopňová Lenka, Střed + Špička 

Antonín, Bohumín
 Bořuta Milan, Střed + Kovářová Lucie, 

Pod Hranicí 
květen Gerža Daniel, Hořansko + Sukupová 

Veronika, Valašská Senice
červen Vráblík Tomáš, Pusté + Hříbková Klára, 

Vsetín
Novomanželům blahopřejeme.

O jiných sňatcích nemáme informace.
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Vzpomínky

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

Dne 27.6.2018 by se dožil 87 let pan 

Jan Gerža z Liptálu č. 10.

Dne 13.3.2018 uplynulo 13 smutných let 
od jeho úmrtí.

Dne 24.7.2018 vzpomeneme nedožité 
81. narozeniny jeho manželky, paní 

alice Geržové - rozené Machalové.

15.5.2018 jsme vzpomněli 1. výročí od je-
jího úmrtí.

S láskou vzpomínají děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Člověk žije tím, co udělal,
tím, co rozdal,
tím, že potěšil, rozveselil oči,
tím, že hořel, aby se druzí ohřáli.

Dne 27. dubna 2018 uplynulo 20 let od úmr-
tí našeho tatínka a staříčka, pana

Jaroslava Gerži z Liptálu č. 88.

Dne 6. dubna 2018 jsme si připomněli jeho 
nedožitých 88 narozenin. 

Všem, kteří mu spolu s námi věnují tichou vzpomínku, 
děkujeme. Dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami. 

Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí. 
Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám nedovolí.

Dne 6. září 2018 tomu bude již pět let, co 
nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička, prababička, paní 

Zdenka Křupalová z Liptálu č. 346.

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají Dana s Alexem, 
Renata s Petrem a dětmi Nikolkou a Deniskem, Tomáš s dce-
rou Karolínkou.

 

 

Dne 6. června 2018 by se dožila 88 let paní 

Ludmila vaculíková z Liptálu - sadové 
č.p. 351

Zároveň 21.9.2018 vzpomeneme 10. výročí 
od jejího úmrtí. 

10 let bude 1.10.2018 tomu, co nás opustil 
její syn, pan 

Jiří vaculík.

Na oba s láskou vzpomíná celá rodina.

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 evidenci oby-
vatel, pohřby se nekonají v Liptále apod.), rozhodli jsme se 
je zveřejňovat pro tichou vzpomínku nás všech na stránkách 
Liptálského zpravodaje. Čest jejich památce! 

 
Život je poznání, loučení a vzpomínání …

                                                       Jan Neruda

Paní věra Londová, Zlín – Liptál  
- celoživotní folkloristka, spolu se svým 
manželem dlouholetá vedoucí SVPT Lipta  

Zemřela neočekávaně v neděli 17. června 
2018 ve věku nedožitých 76 let.  

Rozloučení proběhlo ve čtvrtek 21. června 2018 v 11:30 ho-
din v obřadní smuteční síni zlínského krematoria.   

Jménem truchlící rodiny manžel Josef, dcery Hana a Lenka 
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

smuteční oznámení

Poděkování
 Tak jako v podzim příroda
k spánku se chýlí,
i Ty jsi usnul – unaven,
smrt přemohla Tvé síly.

  
Děkujeme touto cestou lékařům a sestřič-

kám ze vsetínské a zlínské nemocnice oddě-
lení ARO za snahu o záchranu života našeho 
syna Petra Řezníka, který nás navždy opus-
til dne 11. června 2018 ve věku 48 let.

 
Zároveň děkujeme paní farářce Jenčové za důstojné a cit-

livé rozloučení s Petrem, děkujeme také pěveckému sboru 
za krásně zazpívané písně.

Také děkujeme sousedům, známým a příbuzným za hojnou 
účast při pohřbu.

Rodina Řezníkova
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V pátek 25. května 2018 se členové 
evangelické církve v Liptále opět za-
pojili do Noci kostelů. Do programu 
přispěli zejména naši mladí chválami 
a hranou scénkou: zamyšlením nad 
proměnou, kterou v nás vyvolává moc 
Kristova kříže a Božího Slova. Naše 
paměť byla prověřena formou soutěže, 
po které večer pokračoval přátelským 
setkáním při opékání buřtů na farní 
zahradě.

P O Z V Á N K  A
U příležitosti dne upálení mistra Jana Husa 

si připomeneme odkaz a statečnost našich evangelických předků.

Obec seninka Vás zve
v pátek  6. července 2018 v 15:30 hod. 

na setkání u pomníčku na Bílé
(nad Kubíkovým žlebem - hřebenovka mezi Seninkou a Liptálem)

Pomníček vybudovala Obec Seninka 
a byl odhalen dne 5. července 2010.

Těšíme se na společné  ekumenické setkání.

 Pavel Čmelík, farář, v.r. Milada Holečková, v.r.
 Sbor ČCE Leskovec starostka obce Seninka

K pomníčku se z Liptálu dostanete pěšky na Bílou nebo z Vartovny 
od rozhledny, směr Vsetín po modré cca 30 - 40 minut k pomníčku.

V neděli 17. června 2018 odpoledne 
jsme se po roce opět sešli ve sborovém 
sálu s dříve narozenými členy našeho 
sboru. Setkání proběhlo v radostném 

a přátelském duchu, nechyběli manželé 
Anička a Jaroslav Vodovi ani manželé 
Anna a Ota Gojní. Velmi milým pře-
kvapením pro všechny přítomné bylo 

krásné hudební vystoupení sourozenců 
Gojných - Věrky, Jany a Tomáše. 

Všem srdečně děkujeme.

Noc kostelů

setkání seniorů, nebo-li dříve narozených členů našeho sboru

ČCe Liptál 
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Drazí přátelé,
jsme Bohu vděční, že jsme mohli zahájit práce spojené 

s opravou našeho krásného kostela v Liptále. 
Děkujeme p. starostovi naší obce Milanu Daňovi za jeho 

zájem a úsilí vynaložené na přípravu žádosti o grant a na pro-
jektovou dokumentaci.  

Z Ministerstva zemědělství jsme tak získali dotaci ur-
čenou na opravy drobných kulturních a sakrálních staveb 
a prvků na venkově ve výši 700 000 Kč. 

Tato investice je určena na úpravu povrchů vnější, tesařské 
a klempířské konstrukce, na nátěr střechy, ochranu dřevě-
ných konstrukcí a na opravu a nátěr fasády.

Ukončují se práce spojené s odstraněním napadené části 
dřeva dřevokazným hmyzem a houbami v krovu. Části dře-
věné konstrukce, které nesplňují parametry konstrukce, jsou 
vyměňovány a zesíleny, a probíhá impregnace konstrukce. 
Provádí se nátěr střechy. Opravuje se fasáda, sokl a další 
fasádní prvky, zejména 4 věžičky. 

Celkový rozpočet akce: 1 306 847 Kč
Finanční zdroje:
Dotace z Ministerstva zemědělství: 700 000 Kč 
/Na překlenutí dotace jsme požádali o předdotační půjčku 
700 000 Kč z ústředí Jeronýmovy jednoty v Praze./
Dar od Jeronýmovy jednoty ČCE: 200 000 Kč
Dar od obce Liptál: 100 000 Kč (+ 10 000 na projektovou 
dokumentaci)
Bezúročná půjčka od Východomoravského seniorátu ČCE: 
120 000 Kč
Zbytek finančních zdrojů tvoří dary věřících, za které Vám 

všem ze srdce děkujeme! 
Opravu realizuje firma, která vyhrála ve výběrovém řízení. 

Je to firma tesGe stavBY s.R.O. se sídlem v Ústí 194. 
Jednatelem firmy je p. Karel Gerhardt. Práce byly zahájeny 
v květnu a budou probíhat zhruba do konce července roku 
2018. Technický dozor stavby má na zodpovědnosti Ing. Petr 
Chytil ze Vsetína.

Děkujeme, že i Vy se podílíte na tomto díle zachování 
a obnovy našeho chrámu, který nám naši předkové zanechali. 
Vybudovali ho v podmínkách mnohem těžších, abychom se 
měli kde shromažďovat a oslavovat Boha. A dnes jsme to my, 
kdo za tento chrám nese odpovědnost, aby byl společně s naší 
živou vírou a činnou láskou předán těm, kteří přijdou po nás.

Děkujeme za velkou spolupráci a podporu vedení naší ob-
ce, zejména p. starostovi Ing. Milanu Daňovi. 

Kdo by ještě chtěl finančně podpořit toto dílo, může tak 
učinit odevzdáním svého daru buď osobně, nebo převodem 
na sborový účet číslo: 111220858/0300. (Do poznámky 
uveďte: oprava kostela.)

Za každý Váš dar i za každou Vaši modlitbu Vám srdečně 
děkujeme a vyprošujeme Vám, i Vašim rodinám hojnost 
Božího požehnání.

Jménem staršovstva Vás ze srdce zdraví a za vše děkuje 
Mária Jenčová, farářka sboru. 

Dobrý Bůh ať je s námi, ať nás provází a žehná nám!

Oprava kostela 
Českobratrské církve evangelické v Liptále
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Českobratrská 
církev 

evangelická 
v liPtále

Vás srdečně zve
 

na připomínku 
mučednické smrti 

Mistra Jana 
Husa

v neděli 
8. července 2018

od 17 hodin u kostela

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 informují o dění ve sboru.
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Přišly dny, na které jsme se všich-
ni nesmírně těšili jako malé děti 
na Vánoce. Psalo se pondělí 14. květ-
na a my jsme ráno o půl sedmé měli 
sraz na vlakovém nádraží ve Vsetíně. 
Vlak měl sice pár minut zpoždění, ale 
nám to nevadilo. Z nádraží se ozýval 
smích deváťáků z Liptálu. Jakmile jsme 
nastoupili do vlaku, vytáhli jsme si 
svačinky, které nám s radostí připravily 
naše maminky. Cesta nám ubíhala rych-
le, protože jsme si pouštěli nejrůznější 
písničky, povídali si s kamarády a taky 
s našimi suprovními paními učitelkami, 
Olinkou a Jaruškou, které nám celý 
výlet zařídily.

Po příjezdu do Prahy nás metro 
a tramvaj dopravily k našemu ubyto-
vání, kde jsme samozřejmě jako první 
zjišťovali heslo na wi-fi. Na pokojích 
nechyběla koupelna ani televize a jako 
bonus jsme měli výhled na Prahu a O2 
arénu. První den jsme navštívili ZOO, 
kde jsme si nemohli nechat ujít jízdu 
lanovkou, a prošli se večerní Prahou.

Druhý den jsme se vydali na Petřín. 
Pobavili jsme se v zrcadlovém bludišti 
a ti odvážnější z nás vyšplhali na roz-
hlednu, která se ve větru nepříjemně 
kývala. U Pražského hradu jsme se vy-
fotili s Hradní stráží a pak už nás čekala 
prohlídka Senátu. Líbily se nám jak 

Na konci roku je zvykem bilancovat, 
co se podařilo, co se nepodařilo, podě-
kovat za to dobré a zapomenout na to, 
co se nepovedlo. A škola je zvláštní 
v tom, že má dva konce roku, tudíž 
může bilancovat dvakrát.

Je za námi další školní rok a já chci 
v prvé řadě poděkovat všem svým kole-
gům, pedagogickým i nepedagogickým, 
ze jeho úspěšné zvládnutí. Od začátku 
roku nad námi visel meč v podobě 
návštěvy České školní inspekce, která 
se v březnu stala skutečností. Za to, 

V prvním květnovém týdnu se vstup 
do školy proměnil ve sběrnu starého 
papíru. Naši žáci napnuli vlastní síly 
a za zdatného přispění rodičů a ostat-
ních příbuzných společně dokázali, že 
aktivně přispívají k ochraně životního 
prostředí.

a jak sběrové soutěž dopadla?
1. místo 3. třída 1 188 kg
2. místo 6. třída 1 109 kg
3. místo 2. třída 915 kg

Celkem žáci odevzdali 6 075 kg sta-
rého papíru.

a ti nejlepší žáci?
1. místo - Denisa a Barbora Mrlinovy 
 každá  286 kg
2. místo - Anna Sátorová 260 kg
3. místo - Klára a Jakub Vinklerovi 
 každý  220 kg
4. místo - Simon Chmelař 218 kg

Ze Základní školy Liptál

Deváťáci v Praze

Poděkování

sběr papíru

zahrady, tak interiéry. Na závěr dne při-
šlo to, na co jsme se těšili nejvíc. Tedy 
aspoň holky - šlo se do obchoďáku!

Ve středu nás pronásledovalo deštivé 
počasí, a protože se dostavila i úna-
va, zvolili jsme odpočinkový program. 
Navštívili jsme kino, kde si každý mohl 
vybrat ze dvou filmů, a večer jsme 
šli na bobovou dráhu, která byla pár 
metrů od našeho hotelu. Všechny nás 
to bavilo tak, že jsme si kupovali další 
a další jízdy.

A ve čtvrtek už nás čekal vlak a ná-
vrat domů. Všichni jsme si náš poslední 
společný výlet bezvadně užili a věřím, 
že na něj budeme dlouho s nadšením 
vzpomínat.

Michaela Šťastná, 9. třída

že jsme obstáli na výbornou, patří dík 
všem ve škole, zaměstnancům i žákům. 
Inspekční zprávu si zájemci mohou 
přečíst na našich webových stránkách 
nebo si ji v případě zájmu mohou přijít 
přečíst přímo do školy.

Ráda bych poděkovala za spolupráci 
Spolku rodičů a přátel školy za finanč-
ní, materiální a osobní podporu a pomoc 
při organizování různých akcí školy.

Děkuji za spolupráci Školské radě 
Základní školy Liptál, okres Vsetín.

Děkuji za spolupráci Mateřské ško-
le Liptál, zvláště paní ředitelka Evě 
Krausové, které přeji do další životní 

etapy hodně zdraví, štěstí a pohody 
a věřím, že se na společných akcích 
školy a školky budeme dále vídat.

Velké poděkování patří zřizovateli 
školy, Obci Liptál, a zvláště panu sta-
rostovi Ing. Milanu Daňovi za ochotu 
a vstřícnost, se kterou přistupuje k na-
šim požadavkům, a také za pomoc 
a podporu při získávání dotací.

A také děkuji všem ostatním, kteří 
tu nejsou přímo vyjmenovaní, ale mají 
zájem o dění ve škole a nebojí se přijít 
se svými podněty a nápady za námi.

Mgr. Hana Burdová

Všem Vám moc děkujeme za zájem, 
kterým podporujete dobrou věc, ved-
le ekologického myšlení dětí jde také 
o vítanou finanční pomoc, tentokrát 
ve výši 8 366,--Kč, která putuje do tříd-
ních fondů.

Děkuji panu školníkovi Josefu 
Fendrychovi, který měl na starosti sběr-
né místo, vážení, zapisování a v nepo-
slední řadě i úklid.

Děkuji panu Tomáši Mrlinovi, kte-
rý zajistil nejen přistavení kontejnerů 
Obce Liptál před budovu školy, ale také 
odvoz starého papíru a vyřídil všechny 
formality s tím spojené.

Děkuji všem rodičům, kteří své děti 
aktivně podpořili.

Kromě sběru starého papíru probíhá 
i celoroční sběr barevných víček z PET 
lahví, škola na konci roku zajistí jejich 
odvoz a výtěžek z prodeje zašle na vy-
branou charitativní akci.

Mgr. Hana Burdová

Školní jídelna Základní školy Liptál, 
okres Vsetín, nabízí vedle školního 
stravování také možnost odebírat obě-
dy i ostatním cizím strávníkům z řad 
občanů Liptálu a blízkého okolí. 

Cena oběda je 62,-- Kč.

Dále Vám nabízíme na Vaše soukro-
mé příležitosti (narozeniny, svátky, svat-
by a jiné) pečení  frgálů, a to v sorti-
mentu pěti druhů – tvarohové, makové, 
povidlové, hruškové a borůvkové. 

Cena frgálu je 110,--Kč. 
Pečeme každý týden ve čtvrtek 

(po domluvě lze i jiný termín).

těšíme se na vaše objednávky 
na telefonním čísle 571 438 103.

Kolektiv pracovnic školní kuchyně 
Základní školy Liptál, okres Vsetín.

sdělení 
ze školní jídelny
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V letošním školním roce od říj-
na do února běžela čtenářská soutěž 
Masarykovy veřejné knihovny O nej-
lepší čtenářskou třídu. Zapojilo se do ní 
celkem dvanáct tříd. Této soutěže se 
zúčastnil i kolektiv žáků 3. třídy naší 
školy. Třeťáčci rádi čtou a v knihovně 
jsou jako doma. Nejen že si knížky půj-
čují a čtou, ale také si o každé knize ve-
dou záznam a hodnotí ji. Přestože jsou 
teprve začínající čtenáři a je jich ve tří-
dě pouze třináct, odevzdali do soutě-
že čtenářský deník, který obsahoval 
102 jimi přečtených a zhodnocených 
knih. Odměnou dětem bylo představení 
„Jak na příšery“ brněnského divadla 
MALÉhRY.

Za vydatné pomoci deváťáků si 
na oslavu Dne dětí pro naše žáky při-
pravili pan učitel Bechný a paní učitel-
ka Úlehlová dopoledne plné tradičních 
i netradičních soutěží a závodů. Ráno se 
všichni shromáždili před školou a byli 
podle předem připravených seznamů 
rozděleni do družstev tak, aby v kaž-
dém byli zástupci všech tříd. A pak už 
se svými vedoucími vyrazili na hřiště, 
kde byla rozmístěna jednotlivá stano-
viště. Na soutěžní týmy čekala střelba 
ze vzduchovek, hod gumákem, běh se 
špalkem, závody dvojspřeží s dekou, 
střely na bránu, běh trojnož, skákání 
v pytlích, běh dvojic s popelnicí, kelím-
ky nebo provazová síť. I přes úmorné 
vedro zvládla všechna družstva soutěže 
na výbornou a děti se při tom mohly 

přesvědčit o tom, že na cestě k úspěchu 
je potřebná vzájemná spolupráce a že 
důležitý je i ten nejmenší člen týmu.  

A pak už je v jídelně čekala zasloužená 
odměna v podobně pizzy a zmrzliny.

Mgr. Andrea Střelecká

Dětský den v základní škole

Čtenář roku 2018
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Draví ptáci
Ve středu 6. června 2018 zhlédli naši 

žáci velmi zajímavý výukový program 
zaměřený na ochranu a chov dravých 
ptáků. Děti si prohlédly různé druhy 
dravých ptáků a sov a zábavnou formou 
se dozvěděly, jak a kde žijí, čím se živí 
a jak loví. Nejpoutavější byly ukázky 
výcviku, kdy se nad hřištěm vznášeli 
dravci a střemhlav se vrhali na prchající 
kořist – samozřejmě umělou, nikoliv 
z řad diváků. Vybraní šťastlivci si mohli 
dravce pohladit či vyzkoušet vypuštění 
a přivolání dravce na ruku, méně šťast-
né vybrané paní učitelky pak sloužily 
dravcům jako přistávací plocha nebo 
vytvářely koridor k průletu.

Mgr. Andrea Střelecká

Dne 23. května 2018 žáci první třídy 
navštívili obecní knihovnu v naší obci 
Liptál s velkou radostí. Čekala na ně víla 
Knihomilka s rytířem Martinem a paní 
knihovnicí. Víte proč? No přece se blíží 
konec školního roku a prvňáčci už umí 
číst! V úvodu si žáčky víla přezkoušela, 
zda umí písmena a rytíř jim kladl zálud-
né otázky týkající se pohádek. Společně 
děti dokázaly odpovědět na všechny 
otázky. Potom nastala slavnostní chvíle, 
kdy jednotlivě je víla Knihomilka a ry-
tíř Martin s opravdovým mečem paso-

vali na čtenáře. Žáci dostali 
dárek, a to knihu „Mickey 
má narozeniny“, blahopřání 
od paní knihovnice a přihláš-
ku do knihovny. Společně 
s paní učitelkou se budou 
snažit pravidelně navštěvo-
vat knihovnu i v dalším škol-

ním roce. Na závěr si děti poslechly 
pohádku, kterou si pro ně víla nádherně 
připravila. Dětem se pasování na čte-
náře velmi líbilo a nezbývá než velmi 
poděkovat paní Malčíkové a zástupcům 
městské knihovny Vsetín za příjemně 
strávené chvíle mezi knihami.

Mgr. Miroslava Haničáková

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského
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V úterý 15. května 2018 naši školu 
po roce znovu navštívila pardubická 
agentura Pernštejni, tentokrát s před-
stavení Staré pověsti české. Žáci si 
zábavnou formou zopakovali události 
a příběhy z našich nejstarších dějin. 
Sledovali výpravu praotce Čecha, zápas 
statečného Bivoje s krvelačným kan-
cem, vládu kněžny Libuše nebo slavný 
Šemíkův skok. Tentokrát herci nebyli 
na představení sami, na pomoc si vzali 
loutky a jejich společné kreace vyvo-
lávaly u dětí salvy smíchu. Na závěr 
nechyběl souboj, při kterém řinčely 
meče a duněly štíty, a také krátký kvíz, 
při němž žáci prokázali, že představení 
sledovali opravdu pozorně.

Mgr. Andrea Střelecká

staré pověsti české

Po prázdninách nastoupí ve školním roce 2018/2019 
do první třídy Základní školy v Liptále tito malí žáčci. Je jich 
celkem 17. Slavnostní vyřazení ze školky za účasti paní uči-
telek, rodičů a další veřejnosti proběhlo v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Liptále ve středu 27.6.2018.  

Bezděková Eliška, Lůžko
Daňa Matěj, Pusté
Futák Štěpán, Háj
Hüttlová Gabriela, Pusté
Johnson Nnenna Kristyna, Střed
Lajšner Bonifác, Lůžko
Lukášová Dominika, Hluboké
Martinů Roman, Na Špici
Migdal Miroslav, Vsetín
Michálek Daniel, Lopuník
Ondrašík Martin, Dolansko
Orságová Magdalena, Hořansko
Potěšil Martin, Dolansko
Říha Maxim, Sadová
Šebesta Štěpán, Pusté
Škrabánková Veronika, Na Špici
Vaculíková Hana, Hořansko

Přejeme jim hodně studijní úspěchů a rodičům i paní uči-
telce hodně trpělivosti.         (jv)

Běhulová Darina, Střed
Bzonek Michal, Hořansko
Dudešková Natálie, Jasenná
Freund Roman, Sadová
Gojná Věra, Hořansko
Jančina Jan, Lhota
Kovář Vojtěch, Vizovice
Mahdal Tomáš, Všemina
Maňáková Viktorie, Valašské Příkazy
Mrlinová Anna, Střed
Nohavica Daniel, Pusté
Ostrušková Dorota, Dolansko
Pekařová Eliška, Všemina
Šarközi Michal, Střed
Škrabánek Štěpán, Dolansko
Štalmachová Patricie, Střed
Šťastná Michaela, Pusté
Tomšíček Prokop Antonín, Neubuz
Valchářová Veronika, Na Špici

Přejeme také jim hodně úspěchů v dalším studiu a ať se jim 
daří v celém jejich životě.        (jv)

Naši prvňáčci iX. třídu ZŠ Liptál 
v červnu 2018 ukončili
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Noc s 
andersenem 

Ve středu 4. dubna proběhl na na-
ší škole zápis žáků do 1. třídy. Děti 
si vyzkoušely řadu úkolů, kterými je 
provázel pohádkový krteček. Kreslily 
postavičku, pohrály si s matematikou, 
vyřešily hádanky a nakonec zarecitova-
ly básničku nebo zazpívaly písničku. 

Čekání dětem zpříjemnili starší ka-
marádi z 9. třídy, kteří pro ně měli 
připravené omalovánky a stavebnice 
a pomáhali s průběhem celého zápisu. 
Za svou snahu byly děti odměněny 
dárky, které pro ně připravila škola 
a Spolek rodičů a přátel školy. Velký 
dík patří paní Karolíně Papšíkové 
za krásně malované plátěné tašky.

Těšíme se, až prvňáčky přivítáme 
v září mezi námi a doufáme, že se jim 
bude v naší škole líbit.

Mgr. Andrea Střelecká

V pátek 23. března 2018 jsme se 
stali součástí neobvyklého společenství 
minimálně 1672 organizací zapojených 
do projektu oslavy Mezinárodního dne 
dětské knihy, jenž se každoročně při-
pomíná ke dni narození významného 
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. 
Z nabídky témat pro letošní nocležní-
ky jsme si vybrali kouzelné Povídání 
o pejskovi a kočičce, kterou pan Josef 
Čapek napsal před 90 lety pro svou 
dceru Alenku. Naše liptálské děti se 
tímto zapojily do party více než 95 tisíc 
účastníků, které v jednom okamžiku 

Zápis do 1. třídy

Ze školní družiny
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Když jsme v polovině března přišli 
o „naše“ břízy, svět se sice nezbořil, 
ale bylo nám smutno. Než se začne 
budovat plánovaná přírodní zahrada 
a vyrostou nové koruny stromů, uply-
ne ještě mnoho vody. 

Střední škola KOSTKA s.r.o. vy-
hlásila ve spolupráci s LÍSKOU, z.s.  
a Muzeem regionu Valašsko p. o. 
v rámci osvětové kampaně LÍSKY 
„Ptáci – žijí tady s námi“, již tradiční 
přírodovědnou výtvarnou, fotografic-
kou a literární soutěž s názvem: Ptáčku, 
jak zpíváš? A my jsme s dětmi společ-
ně náš příběh stromů a jejich obyvatel 
zdokumentovali a do této soutěžní 
přehlídky přihlásili s tímto úvodním 
slovem: „Do přehlídky se zapojujeme 
souborem výběru fotografií, které jsme 
pořídili v letech 2015 - březen 2018, 
kdy končí dokumentace  našeho bez-
prostředního pozorování života dvou 
bříz, jenž byly domovem několika 
špaččích a sýkorčích generací, sídlem 
mnoha druhů hmyzu a odpočívadlem 
dalších ptačích druhů. Z oken družino-
vé třídy jsme byli součástí jejich živo-
tů. Na jaře jsme čekali na první zelené 
lístky, špaččí namlouvání a první sko-
řápky vajíček pod budkou, stín jejich 
větví nás i ptačí mláďata chránil před 
letním vedrem, na podzim byl místem 
odletových srazů a v zimě bezpečným 
bufetem s výběrem semínek i loje. 

Zbyla po nich jen nařezaná polín-
ka a naše vzpomínání i sliby, že se 
o ptáčky budeme starat dál. Jen už to 
nebudeme mít "na dosah". Nezbývá 

nám než věřit, že to opravdu nešlo řešit 
jinak....“  

Z celkem 12 základních, mateřských 
a středních škol a školních družin byl 
náš kolektiv školní družiny oceněn 
za unikátní přístup přírodovědného po-
zorování ptačích generací. 

Organizátorům soutěže i odborné 
porotě děkujeme, ale pořád si s dětmi 
myslíme, že lepší, než toto ocenění, 
by byly stromy na svém místě. Na za-
hradě. 

Petra Pilná, 
vychovatelka ŠD ZŠ Liptál, okr. 

Vsetín 

spojuje láska ke knihám, čtenářství, kamarádství, veselé sko-
tačení a společná dobrodružství.

Děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě a realizaci 
13. Noci s Andersenem v Liptále podíleli! 
Pejsku, pejsku, halooo! 
Ahoj malá mláďata, koťata i štěňata, 
pejska nepotkali jste tu? 
Nerada se totiž pletu, 
myslím, že se zase někde toulá, 
přišlo jaro, tak si po přírodě courá. 
Je mi smutno.
Noo... zase ne tak moc, abych plakala, 
ale co já bych tady sama ubohá kočička dělala? 
Podlaha je samá špína, kde se tady vzala černá hlína? 
Vždyť si packy olizujem každý den, 
když náhodou vydáme se ven. 
Můj kožíšek je celý bílý, s tím nemohu mýt podlahu, 
pejsku, pejsku, přece nejsi padlý na hlavu. 
Slíbil jsi mi sladký dort, 
copak hledat tě je teď můj nový sport? 

Já jsem kočička domácí, 
co svůj čas nějakým běháním neutrácí. 
Leda když nějaká myška mihne se
ohlédnu se po té delikatese. 
Prosím, prosím, pomůžete mi pejska hledat? 
Ať nemusím tu sama do rána na něho volat? 
Slíbím vašim maminkám, že se o vás pěkně postarám! 
Tlapičky vám zkontroluju, ukážu, jak si je i já olizuju, 
prolezeme každou skrýš, jestli tam někde pejsek nečmuchá 

pro mě maličkou myš. 
Až  ho  najdeme,  ocáskem  zamáváme  a  vesele  zaštěkáme 

a my kočky vlastně zamňoukáme. 
Vymyslíme skopičinky, ať si načechráme kožešinky. 
Pak stulíme se do pelíšku a přečteme si hezkou knížku. 
Nemusí se nikdo bát, 
dnes na zvířátka s panem Čapkem budeme si hrát! 
Tak maminkám zamňoukejte, na tatínky zaštěkejte, 
ráno pro nás přijďte včas, těšíme se na vás haf! 

Pro 13. Noc s Andersenem v Liptále napsala Petra Pilná, 
vychovatelka školní družiny ZŠ Liptál, okr. Vsetín

Řízy říz, jsme bez bříz
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Všem zájemcům o keramické tvoření 
s radostí oznamuji, že jsme ani v letoš-
ním školním roce nevyčerpali všechny 
náměty a nápady na keramické výrobky 
všeho druhu. 

Proto se na všechny nadšené a pra-
covité, nové i zaučené keramiky těším 
zase v září. Sledujte stránky školy, kde 
bude na konci srpna zveřejněn plán 
schůzek a další pokyny.

Petra Pilná, vychovatelka 
a vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál, 

okr. Vsetín

Fota k příspěvkům Petra Pilná

Oznámení 
z keramické 

dílny 
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vynášení Morany 

Naši předškoláci z MŠ se zataje-
ným dechem vstoupili do 1. třídy, kde 
nás s úsměvem přivítala paní učitelka. 
Lehké napětí odeznělo, když se děti 
pozdravily s kamarády, které znají ještě 
z naší MŠ. Prohlédly si útulnou „prv-
ňáckou třídu“ se spoustou krásných 
obrázků. 

Na úvod jsme si společně zazpíva-
li, pak prvňáčci předvedli nejen to, 
jak zvládají školní povinnosti, ale také 
se pochlubili pokroky ve školní práci. 
Ukázali nám, že učení není žádné mu-
čení, že není potřeba mít žádné obavy 
z příchodu do školy. Čtení, psaní i po-
čítání zvládli před svými kamarády bez 
chybičky. 

Hry s písmenky a čísly jsou přece 
tak zábavné. Také jsme měli možnost 

vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli 
(i když nás trochu zlobila), která doká-
že dětem zpestřit práci během celého 
vyučování. Předškoláci si tak mohli 
prožít nejen skutečnou vyučovací hodi-

Vynášení Smrti nebo Morany je sta-
rodávná tradice, která se dochovala až 
do dnešní doby. Pro naše předky byl 
rituál vyhánění zimy a vítání jara velmi 

významnou událostí, neboť tím zaháněli 
bídu a nemoci.

Také naše děti z mateřské školy přiví-
taly jaro „pálením Morany“, ale nejprve 

Někomu by se mohlo zdát, že téma 
pálení čarodějnic do školky nepatří a je 
dětskému chápání vzdálené. Po zkuše-
nostech víme, že děti čarodějnice velmi 
silně prožívají, rády se zdravě bojí, ale 
hlavně toto téma probouzí jejich dět-
skou fantazii.

Celý týden jsme se připravovali na slet 
čarodějnic a čarodějů. Povídali jsme si 
o tradici a o pochopení symbolu dobra 
a zla. Děti vyráběly věrné pomocníky 
čarodějnic – pavouky a netopýry, učily 
se zaklínadlům, vykreslovaly omalo-
vánky. Během chvilky se naše krásná 
školka proměnila na čarodějnickou. 

Hned ráno se slétli malí 
čarodějové a čarodějnice, 
kde je ve třídách přivítaly 
velké čarodějky. 

Všichni jsme si pak 
společně užili dopoled-
ne plné různých aktivit 
– míchali jsme kouzelné 
lektvary, prolézali velkou 
pavučinu, závodili v letu 

Z Mateřské školy Liptál

nu, ale i vyzkoušet sezení ve školních 
lavicích. 

Vyučovací hodina utekla velmi rych-
le. Na závěr si naši předškoláci odnesli 
malý dárek se sladkostí.

jsme se učili písničky a básničky, aby-
chom společně přivolali jaro. Na první 
jarní den nám počasí příliš nepřálo, 
ale i přesto jsme vyrazili vesnicí ko-
lem zámku, kde byla Morana spálena 
a vhozena do Rokytenky, aby ji voda 
odnesla…..

na koštěti, skládali strašidlácká puzzle, 
konaly se závody myší, zatancovali 
jsme si a zazpívali čarodějnické disco. 

Za své snažení si naši malí čarodějo-
vé a čarodějky vysloužili sladkou myší 
mlsku a diplom. Rodičům děkujeme 
za přípravu úžasných kostýmů.  

Hana Červenková, 
učitelka MŠ Liptál

Čarodějnický rej

Předškoláci ve škole

Foto ze slavnostního vyřazení 
předškoláků z MŠ 27.6.2018.
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Tak jako vloni, tak i v tomto škol-
ním roce naše MŠ uspořádala před 
Velikonocemi pro děti i rodiče 
Velikonoční tvoření. To letošní pro-
běhlo v obou třídách i na chodbě školy 
19. března odpoledne.

Pro ty, kteří si udělali čas, bylo připra-
veno hned několik pracovních aktivit.

Pozvání z Vizovic přijaly paní Anička 
Krocová – Mistryně umělecké lidové 
tvorby v batikování kraslic a paní Elenka 
Macháčková s ukázkou tvorby vizovic-
kého pečiva. Z Liptálu pak paní Šárka 
Langová, která předváděla pletení veli-
konoční pomlázky.

Potěšující byl velký zájem rodičů, me-
zi kterými bylo i několik tatínků.

Děti si pod odborným vedením paní 
Krocové a za pomoci svých nejbližších 

mohly vyzkoušet batikování velikonoč-
ních vajíček voskem.

Paní Macháčková měla přichystáno 
těsto, z kterého si děti zkusily vytvořit 
tradiční motivy vizovického pečiva, jaký 
jsou např. ježek, ještěrka nebo sluníčko. 
A když to dětem náhodou nešlo, pomohli 
maminky, babičky, tety nebo tatínkové.

Mezi další velikonoční aktivity patřila 
výroba ovečky z vlny, jarní proutěná de-
korace na dveře nebo okno, vybarvování 
a zdobení keramického vajíčka barvami, 
pletení tataru z vrbového proutí nebo 
výroba motýlího zapichovátka.

Atmosféra celého odpoledne byla plná 
dobré nálady a dětské radosti z vydaře-
ných výrobků, které si účastníci veliko-
nočního tvoření odnášeli domů.

Smyslem tohoto odpoledne bylo ne-
jen udržování lidových tradic, příprava 
na velikonoční svátky, ale také společně 
prožitý čas rodičů a dětí.
Mgr. Zuzana Štalmachová, učitelka MŠ 

velikonoční tvoření v MŠ Liptál

„Cesta kolem světa“ aneb Jak jsme oslavili Den dětí
Uvědomili jsme si, že se opět blíží 

konec školního roku a my oslavíme 
Den dětí. Na tento den jsme se peč-
livě připravili a dětem nabídli pestrý 
program nazvaný „Cesta kolem svě-
ta“. Na různých stanovištích je čeka-
la mnohdy nelehká zkouška a spolu 
s aktivní zábavou pod širým nebem 
se dočkaly i něčeho dobrého na zub. 
   Předškolní i školní děti se v pátek 
1. června odpoledne sešly u tanečního 
kola, odkud se vydaly přes různé svě-
tadíly a země na „cestu kolem světa“. 
Ještě „doma“ v Česku dostaly látkovou 
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taštičku, kterou si hned pokreslily, pro-
hlédly si mapu celé cesty se zastávkami 
v různých zemích a pak se s letenkou 
v jedné ruce a „honzovou buchtou“ 
v druhé vydaly do světa.

První zastávka v Mexiku překvapila 
kaktusovou výzdobou a děti tam pod 
dohledem seňora Pedra a seňoriny Petry 
házely určený počet fazolí do hrnce. 
Odměnou byl sáček kukuřičných lupín-
ků na další cestu. A že neletěly daleko, 
přistály hned v Kanadě u Indiánů. Tam 
vyzkoušely střelbu z opravdových luků, 
vyrobily si amulet a svezly se na koni. 
V sousedním Grónsku děti vylovily 
pár ryb, vyzkoušely, jak se „bydlí“ 
v iglú a odměnou byla zmrzlina.

Z Grónska pak zamířily do austrálie, 
a tam jako klokani skákaly ve skáka-
cích pytlích, skládaly puzzle zvířat, 
která tam žijí, a na památku si vybra-
ly z nabídky obrázkových magnetů. 
K návštěvě Číny  vyzýval Číňan na-
bízející různé zboží, jež ocenily děti, 
které splnily úkoly v podobě stavění 
Čínské zdi, přenášení pomocí hůlek 
a skládání vějíře, neboť dostaly krás-
ný hrníček. Další cesta – do Afriky 
začala zastávkou v egyptě. Tam děti 
pod dohledem krásných, zlatem ozdo-
bených Egypťanek stavěly pyramidu, 
vykreslovaly omalovánku a dostaly 
k vymalování pravý papyrus. Na cestu 
do další africké země si na posilněnou 
mohly vytáhnout něco sladkého z koše, 
ale pozor na hady! Z afriky bychom 
nemohli odletět bez spatření černocha. 
Podařilo se. U černočerné černošky 
si děti zabubnovaly a na cestu zpět 
do Česka dostaly banánek v čokoládě. 
Doma v Česku, po kontrole letenek, 

pak dostaly na památku míček v podo-
bě zeměkoule.

Pro děti samotné je jejich svátek pří-
ležitostí ke strávení dne plného zábavy, 
legrace a zajímavých akcí. A my jsme 
rádi, že jsme Den dětí mohli oslavit 
s nimi a jejich rodiči. I když nám ten-
tokrát počasí nepřálo a většinu „cesty“ 
pršelo, děti ani rodiče to neodradilo 
a celou cestu zakončili občerstvením 
u tanečního kola.

Za uspořádání cesty, výrobu rekvizit 
a přípravu občerstvení děkuji zaměst-
nancům Mateřské školy Liptál, rodičům, 
Obecnímu úřadu Liptál, Školní družině 
při ZŠ Liptál, paní Lence Ahmed a zá-
stupcům místních spolků: Mysliveckému 
sdružení Brdisko, Klubu fotbalistů, 
Hasičům a Folklornímu sdružení Lipta.                                                                  

 Eva Krausová, MŠ Liptál
Foto archiv MŠ Liptál
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Open ZUŠ

ZUŠ Morava v Liptále

Základní umělecká škola Morava se 
zapojila do 2. ročníku celostátního festi-
valu základních uměleckých škol Open 
ZUŠ. Na prostranství před základní 
školou vystoupili 24.5.2018 žáci místní 
pobočky v Liptále a zahrál také hostu-
jící dechový orchestr Young Moravia 
Jazzband, pod vedením pana učitele 
Tomáše Černocha. Těšíme se na další 
ročník, který proběhne v příštím roce 
na přelomu května a června. Děkujeme, 
že jste u toho byli s námi.

Hana Šimková

ZUŠ Morava
Foto archiv ZUŠ.
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Ve čtvrtek 12.4.2018 proběhla již tra-
diční Tvořivá dílna, tentokrát na téma 
Pom poms. Dílny se těší oblibě nejen 
našich žáků, ale i širší veřejnosti. 

Těšíme se na Vaše návštěvy i v nastá-
vajícím školním roce.

Hana Šimková
ZUŠ Morava

11. – 28. června 2018 
se konal zápis:

- Hudební obor - 
pan učitel Radek cahlík, 

tel. 605 859 670, učebna č.2.
 

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na tyto nástroje: 
klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, lesní roh, 

tenor, baryton, tuba,  kytara, housle, viola, kontrabas, 
cimbál a sólový zpěv.

- VýtVarný obor - 
paní učitelka Lenka Ficová, 

tel. 731 572 602, učebna „výtvarna“.

V případě zájmu o přihlášení dítěte mimo dobu zápisu 
se informujte na těchto kontaktech:

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o.
Kotěrova 4395, 760 01 Zlín

e-mail: info@zusmoravazlin.cz
tel.: 577 018 897

tvořivá dílna

Zápis žáků pro školní rok 2018/2019 Liptál
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Dne 18. 4. 2018 proběhla v DD a ZŠ 
Liptál soutěž mladých cyklistů. Akce se 
zúčastnily tyto školy: DD a ZŠ Liptál,  
Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, 
Rožnov pod Radhoštěm.

Čtyřčlenná smíšená družstva proká-
zala své dovednosti a znalosti při  jízdu 
zručnosti, ve zdravovědě, v dopravních  
testech i při zkoušce technických zna-
lostí. I v letošním roce přišel závodní-
kům fandit tiskový mluvčí Policie ČR 
V. Malcharczik.

Ve dnech 26.3. –28. 3. 2018 proběhlo 
projektové vyučování, kterého se zú-
častnili všichni žáci DD a ZŠ Liptál. 

Poslední projektový den školního 
roku 2017/2018 proběhl na naší škole 
v květnu a tentokrát se nesl v duchu 
valašských zbojníků. 

V rámci tohoto projektového vyu-
čování jsme navštívili Zámek Vsetín. 
Nejdříve si žáci prohlédli prezentaci, 
která obsahovala informace o zbojní-
cích na Valašsku - kdo byli zbojníci, 
co dělali, jak se oblékali, kdo to byli 
portáši a z pověstí se dozvěděli o nej-
známějším zbojníkovi na Valašsku, 
Ondrášovi. Poté následovala prohlíd-
ka stálé expozice o valašských zbojní-
cích, kterou si žáci užili nejvíce.

Další den se žáci rozdělili do dvou 
skupin a plnili jednoduché úkoly. 
Zábavným zpestřením pro žáky byla 
hra „Najdi poklad zbojníka Ondráše“, 
který museli hledat správným řešením 
zadaných úkolů. 

Žáci DD a ZŠ Liptál se aktivně 
a s nadšením zapojili do tohoto pro-
jektového vyučování. Panovala při 
něm příjemná a pohodová atmosféra 
a žáci se pokaždé těší na další projek-
tové dny.

Za DD a ZŠ Liptál  EŠ

Z Dětského domova a ZŠ  Liptál

Dopravní 
soutěž

Projektové vyučování –  „Přišlo jaro“

Projektový den 
„Po stopách zbojníků 

na valašsku“

Ve středu 1. 6. 2018 se všichni žáci 
DD a ZŠ Liptál zúčastnili doprovod-
ného programu MFF pro děti a mládež 
ve Zlíně. Pořadatelé festivalu připravili 
pro děti spoustu aktivit v Kongresovém 
centru, Zlatém jablku, na náměstí Míru 
a také v parku u zámku. Navštívili jsme 
výstavu kostýmů z filmových pohádek 
a televizní studium, kde se žáci spo-
lečně vyfotografovali a dostali každý 
tričko. Kdo měl zájem, mohl se zapojit 
do různých tvůrčích dílniček na ná-
městí. Domů jsme se vraceli s dobrou 
náladou, protože se dopoledne vydaři-
lo a počasí nám rovněž přálo.

                                                                                                              
Za DD a ZŠ Liptál ZK

Doprovodný program 
58. ZLÍN FiLM FestivaLU 2018

Jednalo se o třídenní projekt s názvem 
„Přišlo jaro“. 

První projektový den se žáci do-
zvěděli spoustu informací o tradicích 
na Velikonoce a také o symbolech 
jara. Žáci byli rozděleni do skupin 
a procházeli jednotlivými stanoviš-
ti ve třídách, kde plnili různé úko-
ly související s tématem. Poté měli 
část zaměřenou na výtvarné činnosti 
a soutěž o nejlepší nakreslený obrá-
zek se zadaným tématem „Co si před-
stavuješ, když se řekne jaro“. Další 
den se zúčastnili všichni žáci edukač-
ního programu s názvem „Velikonoce 
na Valašsku“, kde se seznámili s tra-

dicemi, symboly a technikami zdobe-
ní kraslic.

Poslední projektový den zaplnily 
praktické činnosti. Žáci vyráběli ku-
řátka z vajíček, pletli pomlázku, ale 
také si vyzkoušeli péct skořicové šneky, 
měli tak možnost zapojit svoji fantazii 
a kreativitu.

Projektové dny proběhly v příjemné 
atmosféře. Do jednotlivých aktivit se 
zapojili s chutí všichni žáci i pedago-
gové.

Cílem bylo zábavnou formou sezná-
mit žáky s tradicemi Velikonoc a se 
stávajícím příchodem jara. 

Za DD a ZŠ Liptál ZÚ

Umístění družstev: 1. Horní Lideč, 
2. Valašské Meziříčí, 3. Rožnov pod 
Radhoštěm

Jednotlivci: 1. Jiří M. (DD a ZŠ Liptál), 
2. Miroslav M., 3. Štěpán K. (oba  Horní 
Lideč)         Za DD a ZŠ J. Š.
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Letošní obvodové kolo v hasič-
ském sportu se konalo 5. května 2018 
na Halenkově.  Jelikož bylo přihlá-
šeno letos opravdu hodně soutěžních 
družstev, byl začátek závodů posunut 
na dřívější čas a my jsme tak museli 
vstávat a vyjíždět od zbrojnice mno-
hem dříve, než obvykle. Po příjezdu 
na místo konání jsme si nejdříve udě-
lali pořádnou rozcvičku a protáhli se, 
abychom si snad při závodění nenatáhli 
nějaký sval, a poté jsme si s vedoucí 
prošli jednotlivé disciplíny. Začínali 
jsme Štafetou 4x60m. S časem 46,14, 
kdy jsme na nejlepší družstvo ztratili 
jen 3 sekundy, jsme skončili na krás-
ném 5. místě. Následovala Štafeta CTIF 
a Štafeta dvojic, kde jsme ze sebe 
vydali taktéž maximum a odměnou 
nám bylo 5. a 6. místo v těchto dis-
ciplínách. Na závěr nás čekala už jen 
královna všech hasičských disciplín, 
a to Požární útok Plamen. Ještě před 
startem jsme věděli, a možná o to víc 
jsme byli nervózní, že pokud to teď 
úplně neprojedeme, tak nás čeká postup 
do okresního kola. A povedlo se. Sice 
ne úplně s časem dle našich představ, 
ale na postup do okresu z 6. místa ze 
17 zúčastněných, nám to zcela stačilo. 
Krásný slunečný a sportovní den jsme 
nakonec završili naší výbornou zmrzli-
nou, kterou jsme dostali za odměnu.

Čtrnáct dní po soutěži na Halenkově 
nás čekala postupová soutěž v Horním 
Lidči. Čekaly nás i stejné disciplíny, 
jen jako bonus jsme se museli připravit 
ještě na nejnáročnější hasičské klání – 
Požární útok CTIF, který je znám svými 
striktními pravidly a množstvím dílčích 

úkolů, které musí plnit jednotliví sou-
těžící. Ale díky velké kázni nás všech, 
jsme ani tady nedostali zbytečné trestné 
body, takže jsme ten den rozjeli veli-
ce slušně. Na všech štafetách se nám 
taktéž dařilo a díky tomu, že jsme ne-

dostávali trestné body, jsme stále měli 
naději na skvělé celkové umístění.  Jako 
vždy nás na závěr čekal už jen klasický 
požární útok ve dvou pokusech. První 
pokus se nám moc nepovedl. Jeden 
proud nám z nějakého důvodu stříkal 
moc zeširoka, takže nebylo přes něj 
vidět pořádně na terč a sekundy na ča-
somíře naskakovaly a naskakovaly. Což 
už nevydržela naše vedoucí a v dobré 
víře pomoc a dát vědět proudařce, že 
stříká mimo, udělala jeden neuvážený 
krok přes hadici, a díky tomu jsme 
měli neplatný pokus. Všichni jsme byli 
zklamaní, ale možná nejvíc asi naše 
vedoucí. Nedalo se už nic dělat, co se 
stalo, stalo se. Měli jsme ale naštěstí 
před sebou ještě druhý pokus. Takž e 
bylo třeba vše hodit za hlavu a na start 
se postavit se vzpřímenou hlavou. Ale 
ač jsme byli plni odhodlání, hasičské 
štěstí poletovalo v tu chvíli někde jin-
de a nám se tentokrát zavřela jedna 

HasiČi

Obvodové kolo v Halenkově
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páčka na rozdělovači. Takže ani druhý 
pokus nevyšel podle našich představ. 
Byli jsme zklamaní, ale i přes to naše 
vedoucí na tom všem našla jedno pozi-
tivum. Díky časomíře schopné zazna-
menat sestřelení obou terčů samostatně, 
jsme zjistili, že jeden z proudů nám 
sestřelil terč už v 16 sekundách. Takže 
pokud by nám vše příště klaplo, jsme 
schopni konkurovat už i těm nejlepším. 
Sice zklamaní, ale přesto namotivo-
vaní, jsme z Horního Lidče odjížděli 
s 8. místem z celkově 26 družstev 
starších žáků v okrese Vsetín, kteří se 
jarních srazů zúčastnili. Což na druhou 
stranu je skvělý výsledek :)

Dorča Ostrušková
instruktorka MH Liptál 

K tradicím naší obce patří bezesporu 
stavění a kácení máje před místním 
zámkem. A ani letos tomu nebylo ji-
nak. Až na několikátý pokus postavěná 
obrovská májka zkrášlovala střed obce 
celý květen a nikomu se ji nepodařilo 
až do řádného termínu skolit. 

Každoročně při kácení májky je pro 
širokou veřejnost připraveno pohoštění 
v podobě kotle hovězího guláše, toče-
ného piva a nějakých těch dobrot i pro 
ty nejmenší. Letos nám, jako už téměř 
každoročně, příjemnou atmosféru první 
červnové soboty zpestřila dechová ka-
pela Liptalanka, spolu se zasloužilým 

muzikantem panem Gojným, kterým 
patří naše velké DÍKY. 

A jak hodnotí samotnou akci po-
řádající hasiči? Ještě kolem oběda to 
vypadlo, že akci budeme snad muset 
i kvůli počasí odpískat.  Ale naštěstí 
se alespoň do samotného kácení vy-

časilo a letošní ročník 
hodnotíme jako dosud 
nejsilnější, co se týká 
počtu návštěvníků. Ze 
dna kotle jsme vyškra-
bovali poslední zbytky 
guláše už po hodině 

a kapele jsme museli k jídlu zajistit ale-
spoň smažené řízky. Naštěstí pivo teklo 
stále proudem a tak některé otrlce nevy-
hnal k domovu ani večerní prudký liják 
a zůstali s námi až do pozdních nočních 
hodin. Pevně věříme, že návštěvníci 
u nás strávili krásný sobotní podvečer 
a večer a omlouváme se všem, na které 
guláš tentokrát nevyšel.

Organizační tým SDH Liptál
Foto archiv hasičů

Kácení máje před hasičákem
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V roce 1982 se narodila řada význam-
ných mužů: Princ William (následník 
trůnu), Petr Čech (fotbalista), Kryštof 
Hádek (filmový herec), Tomáš Plekanec 
(hokejista), Radek Gipsy Banga (romský 
zpěvák), Martin Koch (skokan na ly-
žích), Pavel Šimko (triatlonista), Joshua 
Alba (herec), Jevgenij Pljuščenko (kra-
sobruslař) atd. Zkrátka samá elita… 
A mezi nimi jeden tělem i duší země-
dělec, muzikant a řidič, ale především 
opora našeho mužstva, Milan Bořuta ml. 
Nehledě na nepřízeň počasí nebo terénu, 
vždy bezpečně doveze posádku k ohni, 
pomůže, kde se dá, a nikdy nepokazí 
žádnou srandu (spíš ji ještě rozdmýchá).  

Královna jeho srdce, Lucie roz. 
Kovářová, nikdy nezískala titul Miss 
Kdovíčeho - její korunkou je přirozená 
krása, zdravý selský rozum, skromnost, 
pracovitost a trpělivost. Umí se postavit 
k pluhu i k vařaše.

A právě tyto dvě skvělé bytosti se 
rozhodly navždy spojit svazkem man-
želským v sobotu 21. dubna 2018 a nám 
nezbývá nic jiného, než jim popřát 
na společné cestě životem jen to dobré. 
Ať jsou spolu šťastní, jsou si vzájemnou 
oporou a s láskou vychovávají všechny 
svoje děti.

Členové SDH Liptál 

1) Rozdělávání ohně v přírodě
2) Lesní požáry
3) Grilování a plynové spotřebiče
4) Nebezpečí spojené s bouřkami
5) Odjezd na dovolenou
6) Děti - a prázdniny
7) Výlety na nebezpečná místa 
8) Nebezpečí při koupání
9) Sklizeň obilí – zemědělské stroje

10) Jak přivolat pomoc
Když přes veškerou vaši opatrnost 

přece jen dojde k požáru či jiné závažné 
situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů 
nebo jiných záchranářů, snažte se v pr-
vé řadě zachovat klid a nepodlehnout 

panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, 
teprve potom majetek. Jakoukoliv mi-
mořádnou událost, která se stane vám či 
které jste svědkem, co nejdříve oznamte 
hasičům prostřednictvím tísňové linky 
150 či 112. Pokud jde o vyloženě zdra-
votní problém, pak volejte zdravotnic-
kou záchrannou službu na číslo 155, 
policii pak na číslo 158. Při ohlášení 
vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde 
k tomu došlo, zmiňte také důležité 
okolnosti, které mohou napomoci či na-
opak zkomplikovat zásah záchranářů. 
Poté uveďte své jméno a přímý kontakt 
na sebe. Nikdy nezavěšujte jako první 
a řiďte se pokyny operátora. 

A pamatujte, že pokud cestuje-
te do zahraničí a ocitnete se v nouzi, 
můžete se pomoci záchranářů dovolat 
prostřednictvím jednotného evropské-
ho čísla tísňového volání 112 – platí 
v celé Evropské unii. V kterémkoliv ze 
27 členských států by vám měli poskyt-
nout pomoci v jednom ze světových 
jazyků. 

Evropská komise provozuje webové 
stránky ec.europa.eu/112, které jsou 
věnované výhradně lince 112 a jejímu 
fungování v různých evropských stá-
tech.

Více podrobností: 
http://www.hzscr.cz/

Hasičské desatero pro léto - na co si dávat pozor? 

významná událost u liptalských hasičů
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V neděli 20. května 2018 proběh-
lo moravsko-slezské kolo soutěže 
Zpěváček – Děti a píseň 2018, které se 
konalo v Janíkově stodole v Rožnově 
pod Radhoštěm - 24. ročník přehlídky 
ve zpěvu lidových písní. Do tohoto 
kola postoupili Adam Smilek a Anna 
Mrlinová, kteří s velkým odhodláním 
a radostí zpívali. 

Cílem všech místních, regionálních 
a nadregionálních přehlídek je pod-
pora přirozené zpěvnosti mezi dětmi 
a mládeží ve vztahu k lidové písni, 
posílení jejich vlastní vědomé regionál-
ní příslušnosti a umožnění společného 
vystoupení dětí z různých regionů. Děti 
zpívají dvě valašské lidové písně v kro-
ji. Ve všech kategoriích vybere odborná 

V Přírodním kulturním areálu 
v  Liptále se v neděli 10. června ko-
nal  31. MeZiNÁRODNÍ DĚtsKÝ 
(nejen) FOLKLORNÍ DeN. Počasí 
nám vyšlo a účastníci festivalu i ná-
vštěvníci si užili nádherný den plný 
tance, zpěvu, muziky a veselé zábavy. 
Už tradičně byla součástí festivalu sou-
těž v sólovém zpěvu “O Liptálského 

ptáčka zpěváčka”. V letošním ročníku 
obě kategorie vyhrály děti ze sloven-
ského souboru Leváranek z Velkého 
Leváru. Starší kategorii Laura Pochylá 
a v mladší skupině Natália Perničková.

Gratulujeme! 

Poté ovládly podium dětské folklor-
ní soubory s programem „Hrajeme 
si celý den“. Vystoupily v něm sou-
bory Klimentek z Osvětiman, DFS 
Leváranek z Velkých Levár, Slezanek 
z Českého Těšína, Malý Klobůčánek 

31. MeZiNÁRODNÍ DĚtsKÝ (nejen) 
FOLKLORNÍ DeN v LiPtÁLe

10. června 2018, LiPtÁL, ZLÍNsKÝ KRaJ - jaký byl

Zpěváček 2018
Fs Lipta Liptál

porota nejlepší zpěváky, ti pak postu-
pují do celostátního kola. Hrál BROLN 
s primášem Petrem Varmužou. V poro-
tě zasedli: Jan Rokyta ml. (předseda), 
Magdalena Múčková, Vlastimil Ondra, 
Klára Blažková, Jan Žůrek, Václav 
Kovařík a Marie Matějová.

Zpívejme si pro radost!                                                                         
Jarka Hrádková
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z Valašských Klobouk, CM Kuráž ZUŠ 
Morava Liptál a samozřejmě nechyběly 
děti z domácího souboru - Malůšata, 
Malí ogaři a Malá Lipta.

Součástí festivalu byl bohatý do-
provodný program. Střílení ze vzdu-
chovky připravilo Myslivecké sdružení 
Brdisko a AVZO Liptál. U myslivecké 
chaty si děti mohly vyzkoušet také lu-
kostřelbu. Taneční skotačení plné ener-
gie, skvělé hudby a dobré nálady, to 
byla Zumba s Lenkou. Zkusit si žonglo-
vat mohli velcí i malí s Jirkou Sadilou. 
Také tvořivé dílny přitahovaly šikovné 
děti, které si mohly podle vlastní fan-

tazie udělat obrázky z písku, malovat 
na sklo, navlékat korálky, háčkovat, 
drátkovat nebo si vytvořit něco hezkého 
z pedigu. Nechyběly ani zábavné atrak-
ce – skákací hrad, kolotoč, kolo štěstí.

Záštitu nad festivalem přijal pan 
Milan Daňa, starosta obce Liptál.

Festival každoročně pořádají Obec 
Liptál a Folklorní spolek Lipta Liptál. 
Mediálními partnery jsou Valašský de-
ník a týdeník Jalovec. 

Velké poděkování patří všem organi-
zátorům, nadšencům, dobrovolníkům, 
rodičům dětí a sponzorům, bez jejichž 
pomoci by se tento festival nemohl 
uskutečnit.

Dětský festival byl zároveň pozváním 
na velký 49. Mezinárodní folklorní 
festival Liptálské slavnosti, které se 
konají 22.- 27. srpna 2018.

Andrea Čalová a Mirka Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál

www.lipta.liptal.cz
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26.5.2018 vyrazil Folklorní spo-
lek Lipta na  festival „SENIOŘI JAK 
VÍNO“.  Akce se konala kde jinde než 
na jižní Moravě, ve vinařském areá-
lu Plže v Petrově. Seniorská skupi-
na a Ženský sbor Rokytenka si užili 
krásné odpoledne mezi modrobílými 
vinnými sklepy, kterých je v areálu 
téměř 80. Sklepy budované postupně 
už od 15 století vytvářejí ulicovou zá-
stavbu se dvěma náměstíčky a v centru 
je  příjemný areál pro konání kulturních 
akcí. Tam se letos uskutečnil už 18. roč-
ník seniorského folklorního festivalu. 
Nejstarší účastnicí byla vyhlášena naše 
tanečnice Irena Gebauerová, která le-
tos oslaví neuvěřitelné 80. narozeniny. 
Přejme si, aby takových vitálních členů 
bylo v našem spolku co nejvíc.

A do Plžů musíme jet znovu, proto-
že jsme nestihli projít všechny sklepy 
a ochutnat všechna vína….

 
Miroslava Jakubová

FS Lipta Liptál

V  pátek 1.6.2018 se Malá Lipta, CM 
Kuráž a Malí ogaři zúčastnili oslav 
Mezinárodního dne dětí v Jablunkově 
(trojmezí: Polsko, Slovensko, Česko). 
Pozvání nám zaslali Město Jablunkov 
a Dům dětí a mládeže Jablunkov.

Na slavnostech pod názvem „Jackové 
dětem“ (Jackové je název místního 
folklorního souboru) se zúčastnily tyto 
skupiny :

Mladost z Povážské Bystrice 
(Slovensko)
Klobúčánek z Valašských Klobouků
Malí Magurzanie z  Lodygowice 
(Polsko)
Jackové z  Jablunkova 
Malá Lipta s CM Kuráž 
Malí ogaři, Liptál

Folklor středního Valašska, který 
Lipta předvádí, měl u diváků příznivý 
ohlas. Líbily se jak mladé taneční pá-
ry (například tanečníci Adam Smilek, 
Jiří Tkadlec, Jiří Surý a další). CM 
Kuráž s přehledem vedla a primášovala 
Evička Hrbáčková, na cimbál provázel 
Pepík Koutný, basou tvrdil  muziku 
Petr Marek.

Navečer jsme odjížděli z Jablunkova 
spokojení, plní dojmů a zážitků z me-
zinárodního setkání. Všem dětem dě-
kujeme za vzornou reprezentaci naší 
obce Liptál. Velké poděkování patří 
i uměleckému vedoucímu Malých oga-
rů Oldřichu Štroblíkovi,  u něhož platí: 
„Staříčci su malí ogaři s hromadú zku-
šeností.“ .

14.6.2018    
J. Hrádková, L. Michálek

FS Lipta Liptál
Fota spolkový archiv 

senioři jak víno

Malá Lipta a Malí ogaři v Jablůnkově
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Malí ogaři a Malůšata na přehlídce 
dětských folklorních souborů v  Zubří

V sobotu 19.5.2018 jsme se i spolu 
s našimi Malůšaty zúčastnili přehlíd-
ky mladých folkloristů v Zubří. Tato 
přehlídka je každoročně pořádaná 
v rámci Metlářského jarmarku. Pro 
děti, ale i dospělé je zde připravena 
řada atrakcí a ukázek řemesel (výroba 
tradičních březových košťat – metel, 
pletení košíků, krajek a podobně).

Se souborem Beskyd Zubří máme 
dlouholetou spolupráci, oba soubory 
se každoročně recipročně navštěvu-
jí. Za svá vystoupení dostaly obě 
naše skupiny Malůšata  i Malí oga-

ři poděkování od ředitelky festiva-
lu paní Věry Staňové: „Chtěla bych 
Vám tímto moc poděkovat za účast 
na Přehlídce dětských folklorních 
souborů v Zubří a vytvoření skvělého 
zážitku pro naše diváky a příznivce. 

Doufám, že se Vám u nás líbi-
lo a že  k nám opět rádi přijedete. 
Blahopřejeme !!“

14.6.2018
         L. Michálek

Po Modrém pondělí, Žlutém úterý 
a Černé středě přichází dle lidového 
zvykosloví Zelený čtvrtek. Tím začínají 
každoročně velikonoční svátky, které 
pak vrcholí největšími křesťanskými 
svátky - Velkým pátkem, Bílou sobo-
tou, nedělí a Velikonočním pondělím.

Dům kultury Vsetín připravil na čtvr-
tek 29.3.2018 program s názvem 
Valašské Velikonoce na Vsetíně. Již 
od rána probíhal na Dolním náměstí 
jarmark, zábavné programy pro dě-
ti a kulturní vystoupení. Od 15 hod. 
převedli naši liptálští Malí ogaři pro-
gram „Zelený čtvrtek“ s tanci, říkan-
kami a zvučným hrkáním – řehtačka-
mi, klepači a rapačem. Chlapci v čele 
s kapitánem obcházeli „domácnosti“ 
a svým klapotem oznamovali poledne 
a večer. Dle starých představ se průvo-
dem kolem vesnice a hlukem nástrojů 
zaháněly zle síly. Za koledu byli Malí 
ogaři odměněni sušeným ovocem, peči-
vem - perníčky a vajíčky. (Poděkování 
za přípravu odměn patří paní Dagmar 
Černobilové).

„Zkázali Vás pozdravovat naši páni, 
abyste nám něco dali za hrkání.
Šak už jsme sa nahrkali,
až nás ruky rozbolely.“
Ogaři byli na pódiu odměněni boha-

tým potleskem, pozornost budil i je-
jich odchod z náměstí do Kulturního 
domu za rachotu velikonočních sym-
bolů: řechtaček, klapačů a rapáčů (vy-

robil náš liptálský Petr Marek).
Malí ogaři, děkujeme za prezentaci 

naší obce Liptál a za „rychlé nacvičení“ 
nového pásma. Ogaři se s novým číslem 
Velikonoce představili i na Dětském 
folklorním dnu v neděli 10.6.2018  

14.6.2018
         L. Michálek

Malí ogaři a velikonoce
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Folklorní spolek Lipta Liptál 
na Jihočeském festivalu v Kovářově – fotoreportáž

Na sobotu 14.4.2018 připravilo ve-
dení obce brigádnický úklid Liptálu 
od odpadků (plastu, papíru, skla a ji-
ných).  Do akce se zapojili i složky FS 
Lipta Liptál, a tak se téměř 40 děti a ro-
dičů sešlo před OÚ, aby si „převzali“ 
rajon k sesbírání odpadků. Byl nám při-
dělen úsek potoka Rokytenky od mostu 
U Hasičské zbrojnice po „Kamenný 

most“ - u evangelického kostela, pro-
story v okolí Kulturního areálu, obou 
hřišť, průmyslové zóny a komunika-
ce u obecního ovocného sadu zpět 
k Obecnímu úřadu. Pozornosti neušla 
ani hlavní silnice až po Žabárnu (zde 
odpady sbírali pouze rodiče – tatínci, 
ne děti).

Bylo sesbíráno asi 12 pytlů odpa-
dů. Pro brigádníky připravili pořada-

telé (Obec Liptál) bohaté občerstvení 
na parkovišti za OÚ.

Děti a i někteří rodiče byli vkusně 
označeni textilními návleky, které zajis-
tila paní Dagmar Černobilová.

Děkujeme všem členům FS Lipta 
a jejich příznivcům – rodičům, souro-
zencům za skvěle odvedenou práci. 

 14.6.2018
         L. Michálek

Fs LiPta Liptál a akce  „Ukliďme si naši obec“
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49. MFF Liptálské slavnosti 2018, 22. - 27. srpna 2018
Pozvané soubory ze zahraničí:

Alžír - FOLK DANCE GROUP THWIZI - Tizi Ouzou, Čína - REGINA DANCE GROUP - Macao, Indonésie - 
L.U.C.I. – Legacy. Unity. Culture of Indonesia, Kapverdské ostrovy - BAWTUQUINHAS and BAIYIAMBAS, 

Portugalsko - MOREIRA DA MAIA - Maia, Turecko – TUFAK – Ankara, Velikonoční ostrovy - TE MANU - Rapa Nui, 
Slovensko – FS ŠARIŠAN – Prešov, Slovensko – DFS Turnička – Liptovská Teplička

Pozvané soubory a skupiny z čR:
DFS Handrláček - Kunovice, FS Kunovjan – Uherské Hradiště, Mužský sbor OLD STARS Hradišťan, 
FS Nisanka – Jablonec nad Nisou, DFS Ostravička – Frýdek-Místek, Ženský sbor Zpěvule – Bánov, 

CM Kuráž ZUŠ Morava Liptál, Liptalanka – Liptál, FS Lipta – Liptál

středa 22.8.2017
19.00 Všemina - Folklorní večer se souborem z Liptálských slavností v Activitypark Hotelu Všemina

čtvrtek 23.8.2018
16.00 Vsetín, Panská zahrada - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností
19.00 Všemina - Folklorní večer se souborem z Liptálských slavností  v Activitypark Hotelu Všemina
21.00 Liptál, zámecký park - Promítání na zámek

Pátek 24.8.2018
15.00 Vizovice, Sanatorium Topas – Benefiční koncert s hosty Liptálských slavností
17.00 Seninka - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností
19.00 Všemina - Folklorní večer se souborem z Liptálských slavností v Activitypark Hotelu Všemina
19.00 Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností v Kulturním areálu v Liptále

sobota 25.8.2018
10.00 Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)
10.15 Výstava v Liptálském zámku – vernisáž
  Myslivecké sdružení Brdisko Liptál – 70. výročí založení
  ZUŠ Morava Liptál – výtvarný obor
  Panenky Dana Králová
11.30 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou obce Liptál

15.00 – 19.00 Muzicírování před zámkem  

14.30 „Z daleka jsme přijeli“ - pořad zahraničních souborů
16.30 Pořad dětských souborů
18.30 Koncert skupiny DOcUkU
19.30 “Co sa škádlívá…“ – pořad domácích souborů
21.00 Večerní galakoncert zahraničních souborů
23.00 Ohňostroj
23.15 Taneční zábava při cimbálové muzice

Neděle 26.8.2018
08.30 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů
10.00 Bohoslužby v Českobratrském evangelickém kostele s účastí zahraničních souborů
13.30 Slavnostní průvod obcí
14.15 Koncert dechové hudby Liptalanka
15.00 Závěrečný galaprogram 49. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2018

Pondělí 27.8.2018
Odjezdy zahraničních účastníků.

Verze 13.6.2018 / Změna programu vyhrazena!
Aktuální program festivalu najdete na www.lipta.liptal.cz a na www.facebook.com/liptalskeslavnosti
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Myslivci

Kde začít? Bylo nebylo... Ne, ne-
ní tohle pohádka, jen příběh o lásce 
k myslivosti...

 
Za dob vrchnosti náleželo právo mys-

livosti 11 střelcům, z nichž byli pouze 
2 hajní.

Obecní zastupitelství 17.7.1906 uzna-
lo honební území v Liptále od 1.1.1907 
- 31.12.1912 a honitba byla uznána 
panství Liptál. V roce 1909 byla výmě-
ra pro Liptál 2418 ha a Lhotě náleželo 
1128 ha, obecním nájemcem byl uznán 
baron Maxmilián z Ulm Erbachu.

 
Začala se objevovat nevole s hospo-

dařením v honitbě, dne 17.6.1916 byla 
podána stížnost na nájemce honitby 
na působení zvěře při škodách na úrodě, 
rozmnožování škodné. Proto padlo roz-
hodnutí o samohospodaření na svých 
pozemcích pro Josefa Mozgu, č.p.190, 
Jana Kachtíka č.p.307, Pavla Filípka 
č.p. 41, Jiřího Vaculíka č.p. 187, Marii 
Chmelařovou č.p. 183 a Pavla Frýdla 
č.p. 107, kteří tuto stížnost podali.

V období let 1912 - 1948 došlo 
k pronájmu honitby drobným rolníkům, 
hajným a nájemcům, kteří se starali 
o honební místa v Liptále.

 
V době válečné (1914-1918 

a 1938-1945) docházelo ke snížení sta-
vů srnčí zvěře. Po konfiskaci majet-
ku hraběte Brandenstein - Zeppelina 
vznikly dvě honitby: státní o 884 ha 
a obecní s 1364 ha honební plochy.

Podle zákona z r. 1947 byli tehdy 
všichni držitelé loveckých lístků v jed-
né organizaci a to „Československé 
myslivecké jednotě“.

 
V letech 1951-1959 byla celá vý-

měra pronajata Myslivecké společnos-
ti Liptál. První zmínka je ovšem z r. 
1948, kdy byl prvním předsedou Karel 

Matocha z Liptálu č.p. 142, za hos-
podáře zvolen Pavel Smilek z Liptálu 
č.p. 174 a za členy: Josef Matějů, Jan 
Daňa, p. Obadal, p. Valchář, p. Tomana. 
Později se řady rozšiřovaly.

 
V této době se starali hlavně o zvěř 

srnčí, lovil se zajíc, bažant, koroptve, 
černá zvěř, jeleni a mufloni.

70 let myslivosti v Liptále
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V r. 1976 bylo sdružení spojeno s ho-
nitbou ve Lhotě.

 
Po politických změnách v roce 1989 

došlo na členské schůzi dne 11.4.1990 
k opětovnému rozdělení na honit-
bu Lhota a Liptál. Právo myslivosti 
bylo navráceno vlastníkům pozem-
ků. Bylo založeno Honební společen-
ství Liptál s Vladimírem Chmelařem 
v čele a členy výboru: Ing. Janem 
Evjákem, Ing. Machalou, Miroslavem 
Vaculíkem a Karlem Laštovicou. Dne 
26.2.1993 byla uznaná honitba o vý-

měře 1634,67 ha a k 1.4.1993 byla pro-
najata Mysliveckému sdružení Liptál 
- Brdisko.

 
V čele nového mysliveckého sdru-

žení stanul Karel Štrbík, myslivecký 
hospodář Ing. Jan Evják, člen a mys-
livecká stráž Josef Migdal č.p. 420, 
Josef Smilek č.p. 380. V tomto složení 
působili do r. 2003.

 
Od r. 2003-2013 stál v čele myslivec-

kého sdružení Liptál Brdisko Stanislav 
Smilek, myslivecký hospodář Karel 
Štrbík, jednatel Radek Staněk a poklad-
ník Karel Laštovica ml.

V dnešní době je předsedou Stanislav 
Smilek, myslivecký hospodář Tomáš 
Mrlina, jednatel Petr Marek a poklad-
ník Karel Laštovica.

 
Obhospodařujeme výměru 1635 ha po-

zemků, na kterých naleznete 9 zásobní-
kových krmelců, 50 krmelců, 27 posedů, 
12 krmelišť, 10 zásobníků sena a zásypy 
pro drobnou zvěř. Nedílnou součástí celo-
ročního života všech myslivců je ochrana 
a péče o zvěř. V naší honitbě se vyskytuje 
srnčí, jelení i dančí zvěř, černá zvěř, zajíc, 
liška, kuny, holubi hřivnáči.

 
O honitbu se společně stará celá člen-

ská základna v počtu 34 členů včetně 

tří žen. Jsme i součástí společenského 
života v obci se svými akcemi: mysli-
veckým plesem a mysliveckým odpo-
lednem s tradičními soutěžemi pro děti 
i dospělé.

 
Poslední  květnovou sobotu (26.5. 

2018)  jste měli možnost u příležitosti 
oslav 70. výročí spolku shlédnout při-
pravenou výstavu fotografií z minulých 
dob, trofeje zvěře, která byla na území 

honitby ulovena, pochutnat si na skvě-
lém guláši a poslechnout si líbivé tóny 
harmonik. Počasí nám přálo a jsme 
rádi, že jste si společně s námi mohli 
zavzpomínat. Pokud jste nestihli pro-
hlédnout fotografie ani trofeje, nezou-
fejte. Budete mít možnost navštívit vý-
stavu k našemu 70. výročí při letošních 
Liptálských slavnostech v prostorách 

zámku.
 
Další akcí v le-

tošním roce bude 
již tradiční mys-
livecké odpoled-
ne poslední čer-
vencovou sobotu  
30.7.2018 u mysli-
vecké chaty. Opět 
bude připraveno 
pohoštění z naší 

myslivecké kuchyně, k dobré pohodě 
příjemná muzika.

 
 Historické informace byly čerpány 

z knihy Liptál - kapitoly z historie obce 
na Valašsku z r. 1994, dále z kroniky 
Mysliveckého sdružení Brdisko Liptál.

Zpracovala kronikářka Miroslava 
Klubalová, květen 2018

Fotografie z oslav 70 let ze dne 
26.5.2018 Josef  Londa a Tomáš Mrlina
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Úspěchy nejen našich občanů

1. místo: aleš MeLiCHaŘÍK 
(Liptál)

Který vrchol se mi líbil nejvíce 
a který nejméně?

Nejkrásnějším vrcholem je pro mě 
Čarabovská. I když na samotném vr-
cholu nic zajímavého není, výhledy by-
ly překvapující. Se svou výškou 569 m 
bych řekl, hodně muziky za málo pe-
něz. Kopec, který by se mi vyloženě 
nelíbil, jsem na trase nepotkal, naopak 
jsem objevil spoustu nádherných míst 
našeho kraje, o kterých jsem dřív neměl 
tušení.

Který vrchol byl nejnáročnější?
Nejnáročnějším vrcholem pro mě 

byla Tanečnice. Množství sněhu, se 
kterým jsem se potýkal, mě přinutilo 
změnit trasu.

Na kolika vrcholech jsem letos díky 
vKv byl poprvé v životě?

Na všech vrcholech letošního VKV 
jsem už v minulosti byl. Pro zpestření 
jsem ale často volil jinou trasu, než při 
předchozích výjezdech.

Jakým způsobem jsi zdolával vr-
choly? (na jakém kole, s kým, s při-
blížením nebo vše z domu)

Celou letošní Vrchařskou korunu 
jsem odjel sám nonstop se startem a cí-
lem v domovském Liptálu. Bez cizí po-
moci poháněn vlastní sílou. Společnost 
mi dělal pouze můj spolehlivý kamarád 
,,Fešák“ Superior X Road. Jedná se 
o více méně silniční kolo na hladkých 
pláštích.

Kolik jsi během zdolávání najel 
kilometrů?

Při propojení všech 20 vrcholů VKV 

jsem najel 355 km, k tomu je ovšem 
nutné připočíst ještě dalších 40 km pro 
zpáteční cestu z Valašských Klobouk. 
Mnohem víc než ujetých kilometru si 
ale cením nastoupaných výškových me-
trů, což bylo pro letošní rok 10 791 m. 
Kolik jsem z toho ušel pěšky v nesjízd-
ném blátivém terénu si ale netroufán 
tipovat…

Jakou veselou či krušnou historku 
jsem při zdolávání vrcholů zažil?

Nic zajímavého se mi po dobu zdo-
lávaní kopců nestalo. Byla mi pořád 
zima a tak jsem šlapal, abych se zahřál. 
Chvílemi jsem si připadal jako Forrest 
Gump, celkově to bylo ale úžasné dob-
rodružství s překvapujícím koncem.

Co bych na vKv změnil či vylep-
šil?

Na trase jsem potkal spoustu za-
jímavých lidí, která myšlenka VKV 
spojila. Často jsme spolu prohodili pár 
vět, povzbudili se navzájem. Skladbou, 
od přemotivovaných jednotlivců přes 

rodiče s dětmi po sportovní kolektiv, 
který se nebude fotit, dokud nedora-
zí poslední. Za mě palec nahoru… 
na VKV bych neměnil nic. V prvé řadě 
je třeba si uvědomit, že Vrchařská ko-
runa není závod ale výzva. Já jsem svůj 
boj vyhrál, ale jako celkový vítěz se 
rozhodně necítím.

Jaký vrchol bych zařadil do příští-
ho ročníku?

Mám rád jednoduché kopce, proto 
bych volil třeba Vsacký Cáb.

Můj největší cyklistický zážitek, 
úspěch, cíl (sen)?

Co se týká cyklistiky tak mám zážit-
ků poměrně hodně, jen nevím, který byl 
ten největší. Jsem rád, že mi to šlape, 
jsem zdravý a manželka Zdeňka s dce-
rami mě podporují. Žádné ohromují-
cí plány do budoucna nemám. Díky 
za Vaši podporu.
Převzato z webu VKV, Michal Horský

31. března 2018 
http://vkv-bike.cz

vrchařská koruna valašska (vKv)
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Poděkování
Napsali nám

Dobrý den, chtěli bychom Obci Liptál moc poděkovat 
za rekonstrukci radioamatérské klubovny a za finanční pod-
poru našeho spolku.

Před zateplením a výměnou oken bylo v létě v podkroví 
nesnesitelné horko a v zimě zase taková zima, že děti musely 
být ve svetrech. Už teď je znát rozdíl. I když hodně svítí slu-
níčko, v klubovně je příjemně.

Jsme rádi, že se v obecním rozpočtu našly peníze i na no-
vou elektroinstalaci, která je pro nás důležitá. Také moc 
děkujeme za vstřícný přístup pana starosty a za trpělivost, 
se kterou s námi řešil naše požadavky na úpravy uzemnění 
a jiných věcí, které vedly k vybudování kvalitního vysílacího 
střediska.

Ještě jednou moc díky.
Členové AVZO p.s. Liptál

Foto archiv AVZO: 
Zima 2017/2018-práce dětí 
v klubovně před zateplením

Foto z ,,Pouštění raket na chatě Baťková“ 
na ukončení školního roku
Foto z opravené klubovny
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Z FOtBaLU - Liptál konečně POstOUPiL
sPORt

Fotbalová sezona 2013/14 měla pro Liptál velmi špatný 
konec, protože se umístil na posledním místě a sestoupil 
do IV. třídy. Od této doby jsme se každý rok snažili po-
stoupit, ale vždy k tomu něco chybělo. Až letos v sezoně 
2017/18 se to podařilo. Od začátku sezony se našemu klu-
bu velmi dařilo a za celou sezonu doma neztratil ani jeden 
bod. Venku několik ztrát bylo, ale největší ztrátou byl 
předposlední zápas sezony proti Velké Lhotě, kde Liptál 
velmi nečekaně prohrál 2:3 a tím bohužel spadl na druhé 
místo za tým z Ratiboře. Ratiboř B měl sice stejně bodů 
jako my, ale díky lepšímu vzájemnému zápasu skončil 
první, a tím pádem automaticky postoupili oni. Na Liptál 
se ale nakonec usmálo štěstí, protože Lhotka nad Bečvou 
nepřihlásila svůj tým do III. třídy, a tak postoupil konečně 
i Liptál. Současní fotbalisté Liptálu si tento postup za je-
jich výkony určitě zaslouží a myslím si, že ani ve vyšší 
soutěži se neztratí.  

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.

Konečná tabulka iv. třídy mužů
1 Ratiboř B 18 13 1 2 2 69:37 43
2 Liptál 18 14 0 1 3 75:29 43
3 Janová 18 12 2 1 3 64:25 41
4 Police 18 9 3 0 6 59:36 33
5 Mikulůvka 18 9 1 2 6 62:46 31
6 Velká Lhota 18 7 3 0 8 46:53 27
7 Krhová B 18 6 1 1 10 40:43 21
8 Študlov 18 4 0 3 11 38:71 15
9 Huslenky B 18 2 2 1 13 33:77 11

10 Zděchov 18 1 0 2 15 18:87 5

Fk Liptál pořádá fotbalový tábor
Zájemců o fotbal z řad dětí je v Liptále velmi mnoho a jejich nadšení je velmi 

velké. Proto jsme se rozhodli pro ně uspořádat tábor, který bude plný fotbalu, ale 
také výletů a zábavy. Cílem je, aby měli fotbal rády a samozřejmě jim ukázat, že 
parta kamarádů je lepší, než sedět doma sám u tabletu. Na konci července tyto 
děti prožijí pár dnů na hřišti a to včetně nocí, které prospí ve fotbalové klubovně. 
My už se těšíme a co Vy …

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.
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Závěrečný turnaj mladší přípravky
Mladší přípravka je kategorie nejmladších fotbalistů, kde 

se ještě nesbírají výsledky a ani se nesestavuje tabulka. Tady 
se hraje pro radost a pro budoucnost. Celý rok se každý ví-
kend hrají turnaje po čtyřech týmech a vždy se až na konci 
sezony uspořádá jeden velký turnaj, kde se již hraje o vítěze 
a o body. 

Letos se turnaj uskutečnil v sobotu 9.6.2018 ve Valašských 
Příkazech, kde se sjelo 32 týmů z celého okresu Vsetín. 
Liptál byl nalosovaný do skupiny D, kde změřil své síly 
z Valašskými Příkazy, Zašovou a Leskovcem. Ve skupině si 
Liptál připsal jedno vítězství nad Příkazy 4:0 a dvě prohry. 
Jelikož jsme skončili na třetím místě ve skupině, dostali 
jsme v další vyřazovací fázi turnaje soupeře z lepších týmů. 

Bohužel nám los moc nepřál a za soupeře nám byl určen tým 
z Valašského Meziříčí. Tento tým byl výrazně lepší a Liptál 
bohužel prohrál 0:8 a turnaj pro nás tímto skončil. 

I tak jsme ale byli s průběhem turnaje a s výkonem hráčů 
spokojeni. Děti si turnaj užily a odnesly si z něho mnoho zku-
šeností. Turnaj nakonec vyhrálo Ústí, za nimi skončil Rožnov 
pod Radhoštěm, Valašská Polanka a čtvrtý se umístil Ratiboř. 

Fotbalový klub Liptál požádal fotbalový svaz o pořádání 
závěrečného turnaje v příští sezoně, takže pokud budeme 
vybráni, uskuteční se tento velký turnaj na našem hřišti.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.
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7. Hořansko vs. Dolansko 2018
Po krátké přestávce jsme se letos opět vrátili k zápasu 

Hořanska proti Dolansku. Jednalo se již o sedmý ročník, kdy 
zatím byl stav na zápasy nerozhodný, a to 3:3.

Na konci velmi dobrého utkání byl gólový stav neroz-
hodný 1:1 a tak musely rozhodovat penalty, ve kterých byli 
úspěšnější hráči z Hořanska, kteří vyhráli 7:6. 

Předzápas mužů obstaraly děti z mladší přípravky, kde nao-
pak úspěšnější byli fotbalisté z Dolanska, protože vyhráli 6:4. 

Všem, kteří se zúčastnili jako hráči nebo diváci, moc děku-
ji, protože bez vaší podpory by to nešlo.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.
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Během celého školního roku jsme se 
s dospělými i dětmi scházeli v hodi-
nách Zumby. Lekce skončily na konci 
června a pokračovat bychom měli 
opět na začátku příštího školního ro-
ku. Děti se nejen naučily choreografie 
na známé hity, ale také si zahrály 
taneční hry například s citronem, no-
vinami, šátky a skoro na žádné hodině 
nechyběla jejich nejoblíbenější taneč-
ní hra “sochy“. Před Vánocema jsme 
uspořádali soutěž Zumba má talent. 
Skoro všechny děti si nachystaly cho-
reografii na svoji oblíbenou písničku, 
ať už jednu z těch, které jsme se učili 
společně, nebo si vymyslely tanec 
vlastní. Děti, které nesoutěžily, mi 
pomáhaly při rozhodování, které bylo 
docela těžké, protože všichni byli moc 
šikovní. Nakonec jsme se shodli a ví-
tězem se stala Jennifer Žigová. Chtěla 

bych vám všem a hlavně dětem, po-
přát krásné prázdniny a doufám, že se 
v záři zase uvidíme. Obecnímu úřadu 

Liptál děkuji za poskytnutí prostor 
pro naše “zumbačení“.                                     

Lenka Ahmed

ZUMBa

Z vOLeJBaLU
Tak nám začíná čas dovolených a letních prázdnin, což 

značí ukončení zimní přípravy v tělocvičně Základní školy 
Liptál a začínají od 18:00 hodin pravidelné čtvrteční trénin-
ky pod širou oblohou na Syrákově. Všichni, kdo máte chuť 
si zahrát volejbal, jste srdečně na naše tréninky zváni! Ještě 
bych chtěl poděkovat vedení školy za dosavadní vstřícnost 

při užívání tělocvičny. Velké díky patří rovněž všem spo-
luhráčům za skvělou hru a všem kamarádům a nadšencům, 
kteří se zúčastnili všech turnajů, ať už jako pořadatelé nebo 
diváci. SPORTU ZDAR!

Ing. Ondřej Vaculík, 
předseda KVN
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